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1 Dotyczy instrukcji
Przed włączeniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. W niniejszej instrukcji są
zawarte informacje dotyczące obsługi urządzenia oraz w jaki sposób unikać niebezpie-
czeństw.
W instrukcji nie jest zawarte rozróżnienie pomiędzy wyposażeniem standardowym i opcjami.
Prosimy o kontakt z Państwa doradcami Bizerba w celu uzyskania informacji odnośnie do-
starczanych wariantów.
Produkty Bizerba są stale ulepszane i podlegają różnym przepisom specyficznym dla danego
kraju. Przykłady i rysunki w instrukcji mogą różnić się od dostarczonej wersji.

1.1 Treść
Niniejsza instrukcja objaśnia podstawy obsługi automatów ważąco-etykietujących GLM-Imaxx

(Graphic Labeling Machine - Industry, zwanych dalej urządzeniem).

1.2 Przechowywanie
Dokumentacja techniczna jest częścią składową urządzenia. Z tego też względu należy prze-
chowywać ją w pobliżu urządzenia i w łatwo dostępnym miejscu dla każdego zainteresowa-
nego. W przypadku odsprzedaży należy dostarczyć kompletną dokumentację techniczną
urządzenia.

1.3 Grupa docelowa
Urządzenie może być obsługiwane tylko przez przeszkolony personel. Obsługujący musi za-
poznać się z treścią niniejszej instrukcji. O ile nie uzgodniono inaczej, instalacja, konserwacja
i naprawa mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis firmy Bizerba.

1.4 Obowiązujące dokumenty
Do urządzenia należą następujące dokumenty:
– Instrukcja obsługi GLM-Imaxx

– Instrukcja użytkowania GLM-Imaxx

– Instrukcja obsługi GT-SoftControl

1.5 Zastosowane symbole
W instrukcji znajdują się następujące symbole:

Tekst opatrzony strzałką wskazuje na konieczność wykonania
opisanej czynności.

1 Numer pozycji na rysunku.

<OK> Tekst w < > oznacza przycisk lub klawisz funkcyjny.

"Wyświetlacz" Tekst w " " przedstawia tekst wyświetlacza.

- Warunki są wyświetlane na szarym tle.
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1.5.1 Przedstawienie wskazówek i informacji
Wskazówki i informacje są przedstawione jak następuje:

Instrukcje te muszą być ściśle przestrzegane.

Informacje te służą do lepszego zrozumienia instrukcji.

1.5.2 Prezentacja ostrzeżeń
Słowo sygnalizujące nad symbolem oznacza stopień niebezpieczeństwa.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Źródło niebezpieczeństwa o wysokim ryzyku przy niebezpie-
czeństwie bezpośrednio zagrażającym dla osób!
Skutkami są obrażenia zagrażające życiu lub poważne
uszczerbki na zdrowiu.
– Działania zapobiegające niebezpieczeństwu zostaną podane.

 OSTRZEŻENIE

Źródło niebezpieczeństwa o średnim ryzyku przy możliwym nie-
bezpieczeństwie zagrażającym dla osób!
Skutkami mogą być ciężkie obrażenia, uszczerbki na zdrowiu
lub poważne szkody materialne.
– Działania zapobiegające niebezpieczeństwu zostaną podane.

 UWAGA

Źródło niebezpieczeństwa o niskim ryzyku przy możliwym nie-
bezpieczeństwie zagrażającym dla osób!
Skutkami mogą być obrażenia lub szkody materialne.
– Działania zapobiegające niebezpieczeństwu zostaną podane.

WSKAZÓWKA

Źródło niebezpieczeństwa w przypadku nieodpowiedniego uży-
wania!
Skutkami mogą być szkody materialne.
– Działania zapobiegające niebezpieczeństwu zostaną podane.
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1.5.3     Przedstawienie wywoływania menu
W celu przejrzystego przedstawienia nawigacji menu zastosowano w instrukcji obsługi nastę-
pujące skróty (przykład):

< Konfiguracja > / < Pliki log > / < Wyświetl logi konfig. >

Podana została kompletna ścieżka od menu głównego do celu. W tym przykładzie
należy nacisnąć następujące klawisze funkcyjne:

< Konfiguracja >
< Pliki log >
< Wyświetl logi konfig. >
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2 Informacje o urządzeniu
Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

Zespół transportowy
– Zespół transportowy z taśmą doprowadzającą i rozdzielającą
– Taśma ważąca
– Taśma etykietująca
– Fotokomórka do rozpoznania opakowań
– Podzielone lub zamknięte taśmy transportowe
– Opcjonalne aktywne doprowadzenie ciężkich opakowań
– Element szybkozaciskowy do łatwego zdejmowania taśm do czyszczenia
– Kierunek transportu w zależności od konstrukcji urządzenia

System ważący
– Zintegrowany pomost wagowy pod taśmą ważącą

Stacja etykietująca
Stacja etykietująca jest oddzielną jednostką z korpusem podstawy urządzenia transportowe-
go, taśmą etykietowania i systemem etykietującym. W celu etykietowania wielokrotnego moż-
na zastosować kilka kolejno po sobie umieszczonych stacji etykietowania. Do dyspozycji są
następujące systemy etykietowania:
– Etykieciarka nadmuchowa do etykietowania od góry lub dołu
– Rotacyjna łapka etykietująca do etykietowania od góry, z boku lub z przodu
– Etykieciarka stemplująca do etykietowania od góry lub dołu
– System etykietowania taśmowego do etykietowania od dołu

Drukarka etykiet w systemie etykietującym
– Drukarka etykiet termicznych lub termotransferowych (opcja)
– Oprawa dla rolki etykiet oraz mechanizm nawijający taśmę nośną
– Oprawa dla rolki taśmy termotransferowej oraz dla jej mechanizmu nawijającego

Szafka rozdzielcza do sterownia taśmami i interfejsami
Energoelektronika, interfejs I/O jak również włącznik/wyłącznik. znajdują się w szafce roz-
dzielczej. Szafka rozdzielcza jest przykręcona do korpusu podstawy urządzenia transporto-
wego. Szafka rozdzielcza zawiera:
– Przełącznik włączania/wyłączania (na zewnątrz na szafce rozdzielczej)
– Elektronika sterująca i energoelektronika dla maks. 9 napędów taśmy
– Interfejs I/O dla maks. 40 programowalnych wejść i wyjść
– Standardowe interfejsy RS232 opcjonalnie: RS422, Ethernet
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2.1 Widok urządzenia
Urządzenie jest dostępne w wielu wariantach. Na rysunku przedstawiono przykład.

Rys. 1: Widok urządzenia
1 Panel obsługowy z wyświetlaczem 6 Taśma ważąca
2 Szafka rozdzielcza 7 Taśma wyjściowa
3 Taśma doprowadzająca 8 Taśma etykietująca
4 Stojak z śrubowymi nóżkami nastawczy-

mi do regulacji wysokości
9 Etykieciarka od góry

5 Taśma rozdzielająca

2.2 Rodzaje urządzeń
Linia etykietująca GLM-Emaxx składa się następujących typów urządzeń:
– GLM-Imaxx 40
– GLM-Imaxx 70
– GLM-Imaxx 100
– GLM-Imaxx 150
– GLM-Imaxx 170

Nazwy urządzeń
Przykład: GLM-Imaxx 150 1T 1B

GLM-Imaxx Graphic Labeling Machine - Industry, Linia maxx
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150 Dane dotyczące wydajności w maksymalnej ilość opakowań na
minutę

1T 1 = Liczba etykieciarek, T = Top (etykietowanie od góry)

1B 1 = Liczba etykieciarek, B = Bottom (etykietowanie od dołu)

2.3 Opis urządzenia
2.3.1 Automat etykietujący
Automat etykietujący waży oraz etykietuje opakowane towary wszelkiego rodzaju. Taśma do-
prowadzająca transportuje do etykieciarki opakowania przeznaczone do zaetykietowania. Fo-
tokomórka na urządzeniu transportującym rozpoznaje opakowania.
Pomiędzy taśmą doprowadzającą a separującą, opakowania są odseparowywane. Na taśmie
ważącej podczas transportu dochodzi do ważenia opakowań przy użyciu zintegrowanej wagi
a następnie opakowania są etykietowane jedną lub większą ilością etykiet a proces ten odby-
wa się nad lub pod taśmą etykietującą.
Zintegrowana regulacja tendencji może automatycznie poprawić regulator w miejscu instala-
cji/ w miejscu montażu w zależności od wyliczonych wartości średnich.

2.3.2 System etykieciarki
Urządzenie może być wyposażone w następujące systemy etykietujące:

Etykieciarka nadmuchowa
Jeżeli etykieciarka jest wyposażona w jedną etykieciarkę nadmuchową, istnieje możliwość
automatycznego nałożenia etykiety na wierzchnią stronę opakowania a w przypadku etykie-
ciarki od dołu, etykietę można nałożyć na spodnią stronę opakowania. W związku z tym wy-
drukowana etykieta zostanie przetransportowana do etykieciarki nadmuchowej a następnie
zostanie przytrzymana przez podciśnienie (próżnia). Jak tylko opakowanie przeznaczone do
etykietowania znajdzie się pod głowicą nadmuchową, etykieta zostanie nadmuchana na opa-
kowanie w wyniku silnego nadmuchu.

Rotacyjna łapka etykietująca
Jeżeli etykieciarka jest wyposażona w rotacyjną łapkę etykietującą, istnieje możliwość
umieszczenia etykiety na wierzchnią stronę opakowania bądź z przodu lub z boku opakowa-
nia. Elastyczne ramię etykietujące umożliwia również bezproblemową aplikację etykiety na
opakowaniach okrągłych lub nierównych. Zadrukowana etykietka jest transportowana na ra-
mieniu etykietującym, jest zasysana i umieszczana na opakowaniu za pomocą ruchu obroto-
wego ramienia etykietującego.
Wymagane podciśnienie (próżnia) do utrzymania etykiety na ramieniu etykietującym jest wy-
twarzane przez pompę próżniową wbudowaną w stojak.

Etykieciarka stemplująca
Zadrukowana etykieta zostanie odklejona z papieru podłożowego, przetransportowana pod
stempel etykietujący i tam etykieta zostanie przytrzymana przez próżnie. Cylinder porusza
stemplem etykietującym w stronę opakowania. W razie potrzeby stempel etykietujący obraca
się aby nanieść etykietę. Po etykietowaniu stempel etykietujący wraca do pozycji wyjściowej.
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System etykietowania taśmowego
System etykietowania między taśmowego etykietuje opakowania od dołu. Zadrukowana ety-
kieta zostanie odklejona z papieru podłożowego oraz zostanie przetransportowana strumie-
niem powietrza do dysz próżniowych chwytaka. Dysze próżniowe chwytaka zostaną aktywo-
wane i przez to etykieta zostanie przytrzymana. Chwytak transportuje etykietę pomiędzy ta-
śmami etykieciarki. Tam etykieta zostanie zabrana ze spodniej strony następnego opakowa-
nia. Pod koniec chwytak wraca do pozycji wyjściowej.

2.3.3 Etykietowanie z dołu
Jeżeli etykieciarka została zaprojekowana z myślą o etykietowaniu z dołu, istnieje możliwość
etykietowania opakowań także z dołu. Ustawienia dla etykietowania z dołu następują przez
panel obsługowy z wyświetlaczem.
Etykietowanie z dołu nie jest przewidziane dla:
– wilgotnych, ociekających wodą lub zabrudzonych towarów ze względu na możliwość za-

brudzenia etykieciarki.
– opakowań okrągłych lub o owalnej powierzchni stykowej np. kiełbasa, ponieważ nie ma

gwarancji na to, że opakowanie zostanie bezproblemowo zebrane przez system.

Etykietowanie od dołu za pomocą etykieciarki nadmuchowej lub stemplującej
W przypadku takiego wykonania, zadrukowana etykieta zostanie naniesiona z dołu na
spodnią część opakowania za pomocą systemu nadmuchowego lub stemplującego. W tym
celu przenośnik taśmowy nad systemem etykietującym jest podzielony na trzy taśmy i środ-
kowa taśma transportowa jest przerwana dla aplikacji etykiety. Dla różnych rozmiarów etykiet
i opakowań można wyregulować obie zewnętrzne taśmy przenośnika za pomocą trzpienia.
Przy tym można ustawić maksymalne przejście etykiet 100 mm x 100 mm.

Etykietowanie od dołu za pomocą systemu etykieciarki taśmowej
W wykonaniu z etykieciarką taśmową chwytak odbiera zadrukowaną etykietę z drukarki a na-
stępnie transportuje pomiędzy taśmami transportującymi poniżej pod etykietowane opakowa-
nie. W ten sposób można nanosić od dołu na opakowanie dowolnej wielkości wszystkie ro-
dzaje etykiet dopuszczone na tym urządzeniu. [} 71]

2.3.4 Pusher do wydzielania opakowań (Opcja)
Do wydzielania opakowań można zamonto-
wać pusher na końcu jednostki transportują-
cej. Dzięki temu można wydzielać lub zawró-
cić opakowania z dalszego transportu.

Rys. 2: Pusher (Przykład)
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2.3.5 Zintegrowany detektor metalu (opcja)
Jeżeli na jednostce transportowej urządzenia jest zintegrowany detektor metalu, to opakowa-
nia zawierające metal mogą zostać dzięki temu zidentyfikowane i odseparowane za pomocą
separatora (dyszy powietrznej, wyrzutnika m.in.).

2.3.6 Panel obsługowy z ekranem dotykowym
Obsługa panelu obługowego z wyświetlaczem odbywa się poprzez ekran dotykowy SVGA,
który wskazuje na zależność funkcyjną klawiszy. Tylko te klawisze zostaną pokazane, które
są możliwe lub konieczne dla wywołanej funkcji.
Oprogramowanie panelu obsługowego umożliwia konfigurację panelu obsługowego z wy-
świetlaczem oraz ustawienia celem połączenia z innymi urządzeniami, patrz instrukcja obsłu-
gi GT-SoftControl.

2.3.7 Etykietowanie wielokrotne
W celu umieszczenia kilku etykiet na opakowaniu podczas jednego procesu etykietowania
istnieje możliwość zintegrowania do 7 stacji etykietujących. Do celu obsługi można utworzyć
z poziomu panelu obsługowego z wyświetlaczem GT-12C połączenie do każdej etykieciarki
poprzez magistralę systemową, patrz strona.

Rys. 3: Linia etykietująca
– Etykietowanie wielokrotne etykietami artykułów, ozdobnymi lub promocji
– Dodatkowe informacje o artykule, informacje reklamowe, o producencie, etc. na dodatko-

wych etykietach na opakowaniach
– W przypadku linii etykietującej z etykieciarką od dołu (Bottom) etykiety mogą być umiesz-

czane od góry i od dołu. Przykład zastosowania: Czytelne oznakowanie towarów na górze
opakowania i kod kreskowy na dole opakowania.

2.3.8 Sieć Ethernet
W sieci Ethernet mogą być instalowane linie z różnymi wersjami programowymi. Warunkiem
jest to, aby nie pracować z tzw. rozdzielczym bankiem danych. W obrębie jednej linii syste-
mowej należy zainstalować tą samą wersję programową.
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Od wersji programowej 13 są dostępne dwa warianty oprogramowania:
– Jeden wariant oprogramowania bazuje na Codepage. Wariant ten jest kompatybilny z po-

przednimi wersjami oprogramowania.
– Drugi wariant oprogramowania bazuje na zestawach znaków Unicode.

Rys. 4: Wersje programowe w sieci Ethernet

Oprogramowanie bazujące na Codepage i oprogramowanie bazują-
ce na Unicode nie mogą być używane w sieci systemowej. Warianty
oprogramowania nie są kompatybilne.

2.4 Wyposażenie dodatkowe
Oferujemy Państwu do urządzenia szeroki zakres wyposażenia dodatkowego. Celem uzy-
skania obszernych informacji, prosimy o kontakt z doradcami firmy Bizerba. Wyciąg listy z
wyposażeniem dodatkowym:
– taśma termotransferowa
– motorycznie ustawiane prowadnice
– detektor metalu
– wydzielanie opakowań
– pusher do wydzielania opakowań
– rolka z nadrukowywaniem etykiet
– dyspozytor etykiet
– skaner
– Skaner etykiet
– drukarka listowa
– regulacja tendencji
– jednostka kontroli kodu
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2.5 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa urządzenia znajduje się na wadze pod taśmą ważącą. Wygląd ta-
bliczki znamionowej może się różnić w zależności od urządzenia i kraju jego instalacji.

1 Producent, oznaczenie typu

Rys. 5: Tabliczka znamionowa (przykład)

2 Znak CE i znak metrologiczny

3 Numer świadectwa zatwierdzenia typu
UE

4 Miejsce dla jednostki notyfikowanej

5 Elektryczna moc przyłączeniowa

6 Dopuszczalna temperatura otoczenia

7 Dopuszczalne ciśnienie

8 Maksymalna prędkość taśmy

9 Zakres wyrównania tary

10 Numer seryjny

2.6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w trybie jedno- lub wielozmianowym zarówno w dzia-
łalności gospodarczej jak i do przemysłu. Dla trybu pracy wielozmianowej wymagane są silni-
ki opcjonalne.
– Urządzenie może być używane tylko do etykietowania towarów paczkowanych lub artyku-

łów spożywczych.
– Nie wolno etykietować niezapakowanych artykułów spożywczych.
– Urządzenie może być stosowane tylko w obszarze przemysłowym lub handlowym.
– Urządzenie nie może być używane w strefie zagrożonej wybuchem.
– Towary powinny być transportowane do wagi tylko przy użyciu taśm transportowych.
– Opakowania muszą być doprowadzane do urządzenia w trybie ciągłym z zachowaniem

regularnego odstępu. Doprowadzanie produktu trzeba tak zorganizować, żeby opakowa-
nia na taśmach transportowych urządzenia nie zsuwały się.

– Opakowania muszą leżeć na środku taśmy, jeżeli są transportowane przez wagę. Należy
zastosować odpowiednie prowadzenie opakowań.

– Urządzenie można transportować tylko w zabezpieczonym stanie oraz z wykorzystaniem
odpowiednich środków transportu.

– Nie wolno dokonywać samowolnie żadnych zmian konstrukcyjnych urządzenia.
– Nie wolno wchodzić na urządzenie oraz wykorzystywać taśm transportowych jako składni-

cy.
– Urządzenie eksploatować tylko z taśmami transportowymi. Bez taśm transportowych nie-

bezpieczne miejsca są łatwo dostępne.
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2.7 Wskazówki dotyczące legalizacji

Wskazówki dot. wag, które są stosowane w Niemczech
Ten kto korzysta z nowych lub odnowionych przyrządów pomiaro-
wych [...], musi powiadomić właściwy organ zgodnie z przepisami
prawa krajowego, w terminie sześciu tygodni od uruchomienia.

Wskazówki dotyczące legalizacji dla krajów UE
Na tabliczce znamionowej wagi znajduje się znak CE oznakowania metrologicznego (M + rok
w formie dwucyfrowej; w ramce), następnie znajduje się miejsce jednostki notyfikowanej. Wa-
gi automatyczne są z reguły poddawane ocenie zgodności na miejscu (procedura dwustop-
niowa). Ocenę może przeprowadzić autoryzowany pracownik firmy Bizerba lub inna jednost-
ka notyfikowana.
Wagi, które na miejscu są podłączane do urządzenia dodatkowego wymagającego legalizacji
muszą być sprawdzone razem z urządzeniem dodatkowym pod kątem oceny zgodności oraz
kalibracji. Dopiero wtedy dopuszczone jest użytkowanie z obowiązkiem legalizacji.
Wagi bez oznaczenia metrologicznego lub bez nalepki zabezpieczającej nie mogą być uży-
wane w obrocie legalizacyjnym.
Zgodnie z przepisami prawa użytkownik wagi musi zadbać, żeby była stosowana zgodnie z
przeznaczeniem. Do użytkownika należy również przestrzeganie wymogów ustawowych,
szczególnie w przypadku zmian, uzupełnień lub rozszerzeń.

Wskazówki dot. legalizacji (wcześniej legalizacji wtórnej)
Legalizacja odbywa się z zgodnie z krajowymi przepisami prawa. Okres legalizacji wynosi np.
w Niemczech dla wag nieautomatycznych (do 3 ton) przykładowo w chwili obecnej 2 lata.
Okres ważności legalizacji rozpoczyna się od momentu wprowadzenia do obrotu. 

Waga przy ocenie zgodności przez Bizerba jest oznaczona nalepka-
mi zabezpieczającymi z napisem "Gesichert BIZERBA" w miejscu na
nalepki zabezpieczające. Zgodnie z wymogami ustawowymi legali-
zacje są zlecane przez użytkownika wagi.

Wskazówki dotyczące legalizacji dla krajów spoza UE
Należy uwzględnić przepisy prawa danego kraju.

2.7.1 Blokada pobierania oprogramowania podlegającego legalizacji
(pobieranie oprogramowania sprzętowego)

Jeśli blokada pobierania jest włączona, to w przypadku zalegalizowanej wagi nie można zain-
stalować oprogramowania urządzenia. Serwis Bizerba może włączyć blokadę pobierania. W
niektórych krajach blokada pobierania jest określona ustawowo.
"Software info" wskazuje, czy blokada pobierania jest włączona.

"ADW:... /00": – "00": Pobieranie oprogramowania jest możliwe w przypadku
zalegalizowanej wagi.

– "01": Pobieranie oprogramowania jest zablokowane w przy-
padku zalegalizowanej wagi.
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2.8 Normy oraz dyrektywy
Patrz deklaracja zgodności UE znajdująca się w załączniku instrukcji obsługi.

2.9 Warunki eksploatacji
Prosimy o kontakt z firmą Bizerba lub z autoryzowanym serwisem w razie jakichkolwiek wąt-
pliwości odnośnie praktycznego zastosowania niniejszych warunków.

Stopień ochrony, temperatura oraz wilgotność
Dopuszczalne wartości i stopień ochrony znajdują się w rozdziale Dane techniczne.

Powierzchnia ustawienia bez wstrząsów
Wstrząsy mogą negatywnie wpłynąć na pomiary wagi. Podczas produkcji należy unikać
wstrząsów (np.: spowodowanych jazdą wózków widłowych) w pobliżu urządzenia.

Ustawić poziomo
W celu uzyskania dokładnych pomiarów wagi należy ustawić urządzenie poziomo.

Przeciągi
Przeciągi mogą negatywnie wpłynąć na pomiary wagi.

Konwekcja powietrza
W celu uniknięcia niedopuszczalnego nagrzania, należy stworzyć wokół urządzenia swobod-
ny przepływ powietrza.

Elektryczna moc przyłączeniowa
Dopuszczalne wartości znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia oraz w rozdziale
Dane techniczne.

Uziemienie (wyrównanie potencjałów)
Uziemienie należy wykonać w jednym centralnym punkcie zasilania całego systemu za po-
mocą krótkich przewodów. W przeciwnym razie mogą występować zakłócenia.

Naładowanie elektryczne
Opakowania znajdujące się na taśmie transportowej nie mogą być naładowane elektrycznie.

Pisemna zgoda na zmiany
Zmiany w urządzeniach mogą być przeprowadzone dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody
od firmy Bizerba.

2.9.1 Kable podłączeniowe do zewnętrznych urządzeń
Wszystkie kable podłączeniowe muszą być doprowadzone w kablach ekranowych. Kable nie
mogą być prowadzone równolegle do linii elektroenergetycznych. W przypadku prowadzenia
równoległego, którego nie da się uniknąć, minimalny odstęp musi wynosić 0,5 m.

2.9.2 Połączenie sieciowe urządzeń poprzez Wireless LAN
Wireless LAN jest to rozwiązanie sieci radiowej, które umożliwia radiowe połączenie urzą-
dzeń elektronicznych. Należy uwzględnić ustalenia ogólnych przydziałów częstotliwości.
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Hardware musi być dopuszczony w danym kraju.
Moc promieniowania jest zależna od kraju i określona zgodnie z
ustawowymi przepisami.

Firma Bizerba nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać na sku-
tek ingerencji lub zmiany w oprogramowaniu sieciowym.

2.9.3 Zasilanie sieciowe w miejscu montażu
Instalacja zasilania sieciowego do podłączenia naszych urządzeń musi być przeprowadzona
zgodnie z międzynarodowymi przepisami i zaleceniami. Przy bardzo zniszczonej sieci należy
podjąć odpowiednie kroki likwidujące zakłócenia, np.:
– Należy przewidzieć oddzielny przewód do zasilania dla urządzeń Bizerba.
– Wbudować pojemnościowo odsprzężony transformator separacyjny lub inny eliminator do

przewodu zasilającego urządzenia Bizerba.

2.10 Gwarancja
Gwarancja traci swoją ważność w szczególności wówczas, gdy i o ile szkody na przedmiocie
dostawy lub innych dobrach zamawiającego powstaną wskutek:
– nieprzestrzegania instrukcji obsługi
– zignorowania dokumentacji technicznej
– samowolnego rozstawienia
– wadliwej instalacji elektrycznej w miejscu instalacji
– przeprowadzonych zmian konstrukcyjnych urządzeń
– usunięcia plomb legalizacyjnych lub pieczęci legalizacyjnych
– błędnego programowania oraz obsługi
– zaniechania przeprowadzenia zabezpieczenia danych
– zużycia naturalnego i wytarcia
– zastosowania niewłaściwych środków czyszczących

Gwarancja przepada, jeżeli pojawiają się braki oraz szkody, które zostały spowodowane
przez personel nieautoryzowany przez firmę Bizerba. Dodatkowo, gwarancja przepada przy
zastosowaniu części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych, innych niż oryginale czę-
ści BIZERBA, w szczególności etykiet termicznych oraz rolek bonów, które nie zostały wypro-
dukowane zgodnie ze specyfikacją oraz nie zostały dopuszczone przez firmę Bizerba. W ra-
zie pytań odnośnie gwarancji, części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych, prosimy o
kontakt z doradcami firmy Bizerba.

W razie ponownej instalacji lub powtórnego programowania urzą-
dzenia, należy skontrolować nowe ustawienie uruchamiając funkcję
przebiegu próbnego lub wydruku testowego. Dzięki temu unikacie
Państwo błędnych wyników.

Należy sprawdzić właściwą obsługę produktów Bizerba i w razie po-
trzeby powtórzyć szkolenia.
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2.11 Utylizacja/Ochrona środowiska
Obowiązują prawne warunki dotyczące ochrony środowiska i utylizacji danego kraju.

Obowiązuje tylko w Niemczech
W tym urządzeniu znajdują się wbudowane baterie, które podlegają rozporządzeniu dotyczą-
cego zwrotu oraz utylizacji zużytych baterii oraz akumulatorów.
To rozporządzenie zobowiązuje Państwa jako klienta końcowego do zwrotu urządzenia po
wykorzystaniu do producenta lub do handlowca celem recyclingu oraz odpowiedniej utyliza-
cji.
Jeżeli w urządzeniu znajduje się akumulator z funkcją ponownego ładowania, są Państwo
zobowiązani zgodnie z rozporządzeniem, do zwrotu zużytych akumulatorów do handlowca
lub do punktu przewidzianego do tego celu.
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3 Wskazówki bezpieczeństwa
3.1 Wymagania kierowane do personelu obsługującego
Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały przeszkolone z obsługi
urządzenia. W obowiązku personelu obsługującego leży zapoznanie się z zabezpieczeniami
urządzenia oraz ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, które zostały zawarte w ni-
niejszej instrukcji.

Tylko wykwalifikowany personel lub pracownicy serwisu Bizerba mo-
gą otwierać podzespoły urządzenia.

Mimo iż urządzenie jest wyposażone we wszystkie wymagane zabezpieczenia, nieprzestrze-
ganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może doprowadzić do obrażeń personelu ob-
sługującego lub do szkód materialnych.
Ustawowo ustalony wiek minimalny dla osoby obsługującej urządzenie to 14 lat. Prosimy o
zapoznanie się z możliwymi odmiennymi przepisami danego kraju.

3.2 Wyposażenie ochronne i zabezpieczające
Urządzenie należy włączyć tylko wtedy, gdy całe wyposażenie zabezpieczająco – ochronne
jest uruchomione. Nie wolno zmieniać oraz rezygnować z wyposażenia zabezpieczająco –
ochronnego urządzenia.

3.2.1 Odłączenie od sieci zasilającej

Zasilacz z wtyczkami zasilającymi
Urządzenie jest dostarczane standardowo z wtyczkami zasilającymi. Wtyczki są odłączeniem
od sieci zasilającej. Należy uwzględnić następujące wymagania:
– Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę.
– Gniazdka w miejscu instalacji muszą być łatwo dostępne.
– Odległość gniazdek do urządzenia musi być mniejsza niż 3,6 m (12 ft).

Zasilacz bez wtyczki zasilającej
Operator urządzenia jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie przyłączenia do sieci i
odłączenia od sieci zasilającej zgodnie z przepisami krajowymi.

3.2.2 Przewód ochronny
Jest to urządzenie klasy ochrony 1. Musi być koniecznie połączone przewodem ochronnym.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Eksploatacja bez przewodu ochronnego!
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem przy dotykaniu urzą-
dzenia.
– Włączyć tylko wtedy urządzenie, gdy przewód ochronny jest po-

łączony z uziemieniem.
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3.2.3 Awaryjne zatrzymanie urządzenia

Urządzenie można wyposażyć w przycisk za-
trzymania awaryjnego. Wyłącznik bezpie-
czeństwa działa w następujący sposób:
– Urządzenie zostanie zatrzymane, ale nie

zostanie odcięte od sieci elektrycznej.
– Rozszczelnić pusher oraz cylinder pneu-

matyczny przed wyłączeniem (pozbawić
ciśnienia).

– Na ekranie pojawia się komunikat o błę-
dzie. Rys. 6: Przycisk zatrzymania awaryjnego

Celem ponownego uruchomienia urządzenia po zatrzymaniu awaryjnym lub po naciśnięciu
wyłącznika bezpieczeństwa, należy postępować tak, jak opisano to poniżej:

Postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu.
Usunąć opakowania z systemu.
Odblokować przycisk zatrzymania awaryjnego.

lub
Zamknąć otwarte części urządzenia.
Nacisnąć <START>.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

3.3 Tabliczki na urządzeniu
Symbole ostrzegawcze wymienione w niniejszym rozdziale oznaczają miejsca niebezpieczne
na urządzeniu, które mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia.

Niebezpieczne napięcie elektryczne

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka

Przed przeprowadzeniem czyszczenia lub przed otworzeniem
szafki rozdzielczej należy wyciągnąć wtyczkę.

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców oraz dłoni

Podczas pracy trzymać z dala palce i ręce od ruchomych części
urządzenia.



Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja obsługi GLM-Imaxx

24 / 102 38028433006 pl

Ostrzeżenie przed automatycznym uruchomieniem

Podczas pracy trzymać z dala palce i ręce od ruchomych części
urządzenia. Należy nosić przylegającą odzież oraz siatkę na
włosy. Nie wolno nosić krawatów, łańcuszków, itd.

Ostrzeżenie przed promieniowaniem laserowym

Nie patrzeć się bezpośrednio w punkt promieniowania laserowe-
go. Unikać odbić promienia laserowego powstających wskutek
odbijających się powierzchni.

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Nie dotykać gorącej powierzchni.

3.4 Źródła zagrożenia uwarunkowane systemowo
Podczas pracy mogą pojawić się różne zagrożenia dla obsługującego oraz/lub dla urządze-
nia.

3.4.1 Automatycznie startujące podzespoły
Podczas pracy podzespoły mogą się automatycznie włączyć lub wyłączyć.

 OSTRZEŻENIE

Automatycznie startujące podzespoły!
Podczas pracy podzespoły mogą się automatycznie włączyć
lub wyłączyć.
Ciężkie obrażenia i szkody materialne.
– Należy nosić przylegającą odzież i siatkę na włosy.
– Nie można nosić naszyjników, krawatów etc.
– Palce oraz dłonie należy trzymać z dala od ruchomych części

urządzenia.
– Przed wszystkimi pracami naprawczo – konserwacyjnymi wyłą-

czyć urządzenie przy szafce rozdzielczej.
– Urządzenia z opcją awaryjnego zatrzymania urządzenia: Naci-

snąć przycisk zatrzymania awaryjnego.
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 OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wciągnięcia pomiędzy obracające się czę-
ści urządzenia!
Podczas pracy automatycznej istnieje niebezpieczeństwo wcia-
gnięcia w obszar taśmy transportowej. Skutkami mogą być
ciężkie obrażenia i szkody materialne.
– Należy nosić przylegającą odzież i siatkę na włosy.
– Nie można nosić naszyjników, krawatów etc.
– Palce oraz dłonie należy trzymać z dala od ruchomych części.

3.4.2 Taśmy transportowe
Przed włączeniem urządzenia należy zainstalować taśmy transportowe.

 OSTRZEŻENIE

Tryb pracy z niekompletnie zainstalowanymi taśmami transpor-
towymi!
Miejsca niebezpieczne są odsłonięte. Niebezpieczeństwo ran
ciętych.
– Urządzenie eksploatować tylko z taśmami transportowymi.

Taśmy transportowe mogą zostać uszkodzone w przypadku nieodpowiedniego używania.

WSKAZÓWKA

Przedmioty na taśmach transportowych!
Możliwe szkody materialne spowodowane przedmiotami znaj-
dującymi się na taśmie transportowej.
– Nie kłaść przedmiotów na taśmy transportowe i nie używać taśm

transportowych jako składnicy.

Miejsca wciągnięcia pomiędzy taśmami transportowymi
W zależności od pytania o potwierdzenie, sterowanie urządzeniem lub mechaniczna pokrywa
gwarantują, że przejścia pomiędzy taśmami transportowymi są bezpieczne.
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Przejścia taśmy wewnątrz urządzenia

Jeżeli mechaniczna pokrywa jest wymagana,
należy ją przed włączeniem urządzenia po-
prawnie zamontować.

Rys. 7: Pokrywa (Przykład)

Przejścia taśmy do kierunku transportu w miejscu instalacji
Istnieje ryzyko zaplątania się w połączenia kabli w strefie pomiędzy systemem transporto-
wym klienta a taśmą przenośnika urządzenia. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że
nikt nie znajduje się w strefie zagrożenia. Jeżeli mechaniczna pokrywa jest wymagana, nale-
ży ją przed włączeniem urządzenia poprawnie zamontować.

3.4.3 Kierunek przesuwu taśm transportowych
- GLM-Imaxx 40

Jest dozwolony tylko jeden kierunek przesuwu taśm transportowych.

3.4.4 Taśma transportowa z dużą energią kinetyczną
- GLM-Imaxx 40

Ładunek wynosi do 60 kg. Prędkość taśmy transportowej może być bardzo wysoka.

 OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń wywołane taśmą transportową!
Osoby, które nachylają się nad taśmą transportową, ryzykują
kontakt z taśmą. Skutkami mogą być ciężkie obrażenia.
– Przy włączonym przenośniku taśmowym nie wolno pochylać się

nad taśmą transportową.

3.4.5 Aplikator taśmowy (opcja)

WSKAZÓWKA

Transport aplikatora taśmowego bez ram transportowych!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń.
– Należy zawsze korzystać z dostarczonych ram transportowych.
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3.4.6 Etykieciarka od góry
Podczas pracy etykieciarka może poruszać się automatycznie/samoczynnie.

 UWAGA

Niebezpieczeństwo zmiażdżeń!
Jeżeli etykieciarka od góry kieruje się do dołu, istnieje niebez-
pieczeństwo zmiażdżeń na obszarze pomiędzy etykieciarką a
jednostką transportującą.
– Podczas pracy etykieciarki nie wolno dotykać przestrzeni pod

etykieciarką.

 UWAGA

Niebezpieczeństwo zmiażdżeń!
W momencie gdy poprzeczne ustawienie motoryczne porusza
etykieciarką od góry, istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżeń na
obszarze pomiędzy etykieciarką oraz przeszkodami obok urzą-
dzenia (np.: ściana).
– Należy w taki sposób rozstawić urządzenie, aby w każdej pozycji

etykieciarki zachować odstęp minimum 0,5 m do przeszkody
obok urządzenia.

3.4.7 Wyrzutnik (pusher) do separacji opakowań
Podczas pracy mogą wystąpić zagrożenia dla osoby obsługującej.

 OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uderzenia!
Podczas automatycznej pracy istnieje niebezpieczeństwo ude-
rzenia i przytrzaśnięcia palców przez wyrzutnik (pusher).
Skutkami mogą być ciężkie obrażenia dłoni.
– Przy włączonym urządzeniu nie wolno sięgać w obszar pracy wy-

rzutnika.
– W razie potrzeby umieścić osłonę nad wyrzutnikiem.
– Należy sprawdzić, czy szczelina pomiędzy wyrzutnikiem i taśmą

wynosi nie więcej niż 4 mm.



Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja obsługi GLM-Imaxx

28 / 102 38028433006 pl

 UWAGA

Za wysokie ciśnienie sprężonego powietrza wyrzutnika!
Niebezpieczeństwo ran ciętych wskutek mocnego uderzenia
wyrzutnika.
– Sprawdzić dopuszczalne ciśnienie sprężonego powietrza. Do-

puszczalna wartość ciśnienia znajduje się na tabliczce przy re-
duktorze ciśnienia.

Dopuszczalna maksymalna siła wyrzutnika (pushera) wynosi 75 N.

Podczas montażu wyrzutnika (pushera) należy przestrzegać następujących wytycznych:
– Płyta wyrzutnika (pushera) musi zawsze znajdować się nad zespołem taśmowym.
– Wyrzutnik (pusher) musi wyjeżdżać równolegle do zespołu taśm. Szczelina pomiędzy wy-

rzutnikiem (pusherem) a taśmą nie może wynosić więcej niż 4 mm.
– Wyrzutnik (pusher) musi być tak zamontowany, że po demontażu i po ponownym monta-

żu będzie na tej samej pozycji.
– Odseparowane opakowania muszą zostać zebrane przez odpowiedni pojemnik.

3.4.8 Separator opakowań
Odseparowane opakowania muszą zostać zebrane przez odpowiedni pojemnik.

 UWAGA

Za wysokie ciśnienie sprężonego powietrza separatora opako-
wań!
Niebezpieczeństwo ran ciętych wywołanych przez zbyt dużą si-
łę na klapach separatora opakowań (sortownika).
– Sprawdzić dopuszczalne ciśnienie sprężonego powietrza. Do-

puszczalna wartość ciśnienia znajduje się na tabliczce przy re-
duktorze ciśnienia.

Dopuszczalna maksymalna siła zamykania klapki separatora opako-
wań (sortownika) wynosi 75 N.
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3.4.9 Detektor metalu
Detektory metalu wytwarzają silne pole magnetyczne.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pole magnetyczne detektora metalu wpływa na implanty, np.:
rozrusznik serca lub defibrylatory! Zagrożenie życia!
Implant nie wysyła żadnych impulsów lub wysyła błędne impul-
sy.
– Osoby z implantami nie mogą przebywać w pobliżu detektora

metalu.

3.4.10 Skaner i jednostki kontroli kodu
Skaner i jednostki kontroli kodu pracują z pomocą promieni laserowych.

 OSTRZEŻENIE

Promienie laserowe mogą trafić w oko!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku.
– Nie patrzeć się bezpośrednio w punkt promienia laserowego.
– Unikać odbić promienia laserowego powstających na skutek od-

bijających się powierzchni (np. zegarek na rękę, biżuterię).

3.4.11 Wagi jako czułe instrumenty pomiarowe
Przy maksymalnym obciążeniu wagi z przekroczeniem dopuszczalnych limitów maksymal-
nych, może dojść do uszkodzenia wag. W automatach można zainstalować wagi po taśmą
transportującą, co sprawi, że będą niewidoczne.

WSKAZÓWKA

Wyższe obciążenie niż dopuszczalne obciążenie maksymalne
może doprowadzić do uszkodzenia wagi!
Waga nie emituje żadnych wartości zmierzonych lub emituje
błędne wartości zmierzone i ewentualnie pojawia się koniecz-
ność jej wymiany.
– Zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie wagi, patrz tabliczka

znamionowa przy urządzeniu.
– Nie wchodzić na wagę.
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3.4.12 Informacje medyczne dla osób posiadających aktywne implanty
Aktywne implanty to np.: rozruszniki serca lub defibrylatory. Jeżeli zachowany jest bezpiecz-
ny odstęp 30 cm pomiędzy źródłem pola i implantem, wpływ na aktywny implant może być z
dużym prawdopodobieństwem wykluczony.
Promieniowanie niejonizujące nie jest docelowo wytwarzane, lecz tylko technicznie warunko-
wo wydzielane przez elektryczne materiały eksploatacyjne: np. przez silniki elektryczne,
przewody prądu trójfazowego lub cewki elektromagnesu. Ponadto urządzenie nie posiada sil-
nych magnesów stałych.
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4 Elementy obsługi
4.1 Przełącznik wł.wył.
Włącznik/wyłącznik urządzenia znajduje się
na szafce rozdzielczej.
"1" = wł.
"0" = wył.

Rys. 8: Włącznik/Wyłącznik

Wyłączyć urządzenie przełącznikiem WŁ./WYŁ. celem przeprowadzenia czyszczenia i kon-
serwacji poza szafką rozdzielczą.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie elektryczne w szafce rozdzielczej mimo wyłączonego
przełącznika WŁ./WYŁ.!
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.
– Przed podjęciem prac w szafce rozdzielczej należy wyciągnąć

wtyczkę.
– Prace w szafce rozdzielczej mogą być wykonywane wyłącznie

przez wykwalifikowany personel lub pracowników serwisu firmy
Bizerba.

 OSTRZEŻENIE

Zaopatrzenie w sprężone powietrze pozostaje włączone pod-
czas wyłączania urządzenia - także podczas odłączenia połą-
czenia sieciowego!
Podczas prac przy urządzeniu istnieje niebezpieczeństwo ran
ciętych przy podzespołach urządzenia napędzanych sprężonym
powietrzem.
– Przed podjęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć źródło

sprężonego powietrza.

Włączynik/Wyłącznik zabezpieczyć przed ponownym włączeniem
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Podejmując odpowiednie kroki jak przykładowo umieszczenie tabliczki ostrzegawczej na
wtyczce sieciowej, należy zadbać o to, żeby osoby nieupoważnione nie wkładały ponow-
nie wtyczki do gniazdka.

lub
Odłączyć zasilanie sieciowe w miejscu instalacji oraz zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem.
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4.2 Przyciski i wyświetlacz statusu na etykieciarce
1 Ustawić etykieciarkę [} 64]

Rys. 9: Przyciski i wyświetlacz statusu na ety-
kieciarce

2 Start / Stop

3 Wydrukować pustą etykietę

4 Potwierdzić wprowadzenie

5 Uruchomić ręcznie drukarkę etykiet

6 Dioda LED dla wskazań statusu

Dioda LED wskazuje status urządzenia podczas włączania lub wyłączania.

Dioda LED w kolorze czer-
wonym:

Urządzenie jest uruchamiane (proces startowy).

Dioda LED w kolorze zielo-
nym:

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Dioda LED w kolorze żół-
tym:

Urządzenie zostanie wyłączone (Shut-Down).

4.3 Panel obsługowy z wyświetlaczem
Urządzenie jest standardowo dostarczane z panelem obsługowym z wyświetlaczem GT-12C.

4.4 Wyświetlanie w kolorze urządzeń jednej linii
Do urządzeń jednej linii można przypisać różne kolory wyświetlania poprzez GT-SoftControl,
patrz instrukcja obsługi GT-SoftControl.
Ekran wskazuje numer i nazwę aktualnie wyświetlanego urządzenia oraz zaznaczenia w
funkcjach urządzenia w kolorze urządzenia. Jeżeli wpis ma wpływ na kilka urządzeń linii lub
jest dostępne tylko jedno urządzenie, to wyświetlacz stosuje standardowy kolor czarny.
Funkcje jak "Historia komunikatów" pozwalają na przełączanie na inne urządzenia linii. Przy
przełączaniu zmienia się prezentacja na kolor przypisany do aktualnego urządzenia.
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4.5 Panel obsługowy z ekranem dotykowym
4.5.1 Układ monitora ekranowego
Opis odnosi się do typowego monitora ekranowego w formacie wyświetlania <Tekst&Sumy
wyświetl.>. [} 56]

Układ monitora ekranowego może być indywidualnie konfigurowany
przy użyciu programu GT-SoftControl. Dzięki GT-SoftControl ele-
menty wyświetlacza można dowolnie przyporządkowywać, włączać
lub wyłączać. Ze względu na indywidualną konfigurację wyświetlacz
przy Państwa urządzeniu może różnić się od przedstawionego opi-
su.
Konfiguracja GT-SoftControl nie jest przedmiotem niniejszej doku-
mentacji. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi do GT-SoftCon-
trol.
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Rys. 10: Obszary wyświetlania i obsługi na ekranie (przykład)
1 Bloki przycisków po lewej stronie (do-

wolna konfiguracja)
7 Artykuł

2 Cena 8 Rzeczywista przepustowość w stosun-
ku do teoretycznie najwyższej przepu-
stowości przy optymalnym wyposaże-
niu

3 Masa 9 Etykieta
4 Tara 10 Sumy
5 Dane legalizacyjne 11 Wyświetlenie ścieżki menu
6 Wyświetlenie statusu składa się z:

– Kryterium selekcji dla znakowania
klasą masy (przykład) lub symbole
regulacji tendencji

– Status urządzenia
– Adres magistrali systemowej oraz

nazwa urządzenia

12

13

Klawisze funkcyjne
Przyciski poniżej

4.5.2 Przyciski oraz klawisze funkcyjne

< >0< >
Wyzerować wagę. Ręczne zerowanie jest możliwe w zakresie
±2% od masy maksymalnej.
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<Język użytkownika>
Zmienić ustawienia języka urządzenia.

<Start>
Rozpocząć przetwarzanie.

<Stop>
Zatrzymać przetwarzanie.

<Przełącz>
Wyświetlić lub ukryć klawisze funkcyjne oraz ewentualnie kla-
wiaturę szybkiego startu. Za klawiszami funkcyjnymi wyświetlić
przyporządkowane elementy obsługi i wyświetlania.

<Klucz>
Wybrać poziom uprawnienia. [} 59]

Otworzyć klawiaturę szybkiego startu.

<Więcej klawiszy funkcyjnych>
Wyświetlić dodatkowe klawisze funkcyjne.

<Mniej klawiszy funkcyjnych>
Ukryć dodatkowe klawisze funkcyjne.

< Info >
Wyświetlanie informacji o legalizacji:
– " ID oprogramowania ": Wyświetlanie informacji dot. oprogra-

mowania
– " Update oprog. książka logów ": Dziennik zdarzeń aktualiza-

cji oprogramowania
– " Historia uczenia ": Wyświetlanie dziennika zdarzeń proce-

sów uczenia. Funkcja ta jest potrzebna tylko dla urządzeń,
które są używane jako wagi kontrolne.

– " Max pręd- kość taśmy ": Wyświetlanie maksymalnej pręd-
kości taśmy

– " Roboczogodziny ": Wyświetlanie roboczogodzin
– " Historia komunikatów ": Wyświetlanie historii komunikatów
– " Szukaj klawisza funkcyjnego ": Wyszukiwanie klawisza

funkcyjnego [} 41]
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Klawisze funkcyjne w menu informacyjnym:
– <Instrukcje>: Za pomocą tej funkcji można wyświetlić na

ekranie instrukcję dla urządzenia.
– <Warunki licencji>: Wyświetlanie warunków licencji
– <Third Party>: Wyświetlą się warunki licencji zintegrowanego

standardowego oprogramowania innych firm.

<Clear>
– Podgląd komunikatów o błędach.
– Dezaktywować funkcję w tabelach.
– Skasować tekst przy wprowadzaniu.

<Home>
Przejść do menu głównego.

<Enter>
Potwierdzić wprowadzenie. Jeżeli menu jest wyświetlane na
ekranie poniżej menu głównego: przejść do następnego wyższe-
go poziomu menu.

<Back>
Poruszać się wstecz w menu lub przewijać wstecz w tabelkach.
Jeśli jest to programowalny klawisz funkcyjny, ponownie powró-
cić.
Po włączeniu urządzenia lub po zmianie poziomu uprawnienia
<Back> pozostaje bez funkcji.

<Etc>
Przewijać do przodu lub przewijać wstecz w menu wielostronico-
wym.

<ID>
Wyświetlić adres magistrali systemowej urządzenia i w razie po-
trzeby nazwę urządzenia. Naciskając na pole przejdziesz do po-
ziomu GT-SoftControl.

Obsługa GT-SoftControl nie jest przedmiotem niniejszej dokumenta-
cji. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi do GT-SoftControl.

Po naciśnięciu <Więcej klawiszy funkcyjnych> jest widoczny

Rys. 11: Dodatkowe przyciski
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<Alt>
Do kombinacji przycisków. Aktywacja lub dezaktywacja możliwa
przez delikatne dotknięcie.

<2nd.>
Do kombinacji przycisków. Aktywacja lub dezaktywacja możliwa
przez delikatne dotknięcie.

<Shift>
Przełączyć na pisownię wielką lub małą lietrą. Aktywacja lub
dezaktywacja możliwa przez delikatne dotknięcie.

<Record>
Wywołać zapisane makro [} 60].

<R>
Do kombinacji przycisków <Shift> <ALT> <R>. Cofa wszystkie
ustawienia w obszarze urządzenia.

<Feed>
Drukować pustą etykietę.

<Print>
– Uruchomić ręcznie wydruk etykiet.
– Uruchomić wydruk ciągu etykiet.

<Pauza>
Przerwać wydruk ciągu etykiet lub ponownie uruchomić po prze-
rwaniu.

<Przerwij>
Przerwać wydruk ciągu etykiet.

4.6 Symbole w wyświetlaniu statusu

Poziom uprawnienia

Poziom uprawnienia (w przykładzie poziom uprawnienia = 5).

Pisownia wielką oraz małą literą

Naciskając klawisz <Caps> pisownia wielką literą jest stale włą-
czona.

Informacje o połączeniach

Istnieje połączenie e-Service.
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Wskazówka do kolejnych klawiszy funkcyjnych

Kolejne klawisze funkcyjne dostępne w drugim wierszu.

Kolejne klawisze funkcyjne dostępne w pierwszym wierszu.

Informacje odnośnie statusu urządzenia

Przetwarzanie jest zablokowane na jednym z urządzeń poda-
nych w połączeniach urządzeń ("Lock").

Alarm na jednym z urządzeń podanych w połączeniach urzą-
dzeń.

Waga wykonała automatyczne zerowanie.

Klawisz funkcyjny zostanie skopiowany.

Trwa aktualizacja lub podział tła.

Dane statystyczne zostaną przeniesione.

Trwa zabezpieczenie linii lub proces ładowania.

Została wciśnięta pauza.

Klawisz szybkiego dostępu został wykonany pomyślnie.

Symbole tworzenia makro

Tworzenie makro nie jest aktywne.

Nagrywanie.

Nagrywanie pauza.

Odtworzenie.

Odtworzenie pauza.

Wykrzyknik "!" Obok symbolu oznacza, że funkcja makro jest chwilowo nieaktywna, celem
zniwelowania usterki.
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Symbole licencji

Brak licencji.

Brak zezwolonych licencji.

Zezwolono na jedną lub więcej licencji.

Zezwolono na licencję demo.

Licencja próbna z danymi odnośnie pozostałego czasu w godzi-
nach (na przykład 720 godzin).

4.7 Wyświetlacz sum
Monitor pokazuje na stałe do trzech okienek sum.

1 Przy wyświetleniu sumy innego urządze-
nia: ID innego urządzenia

Rys. 12: Przykład stałego wyświetlenia sum

2 Oznaczenie pamięci sum

3 Liczba sztuk z symbolem sztuk #

4 Suma masy z jednostką

5 Suma ceny z jednostką

6 Ewentualnie wstępny wybór pamięci sum
z jednostką lub symbolem sztuk

7 Przy aktywnym numeratorze pojedyn-
czym:
"Bież. nr": Bieżący numer pojedynczego
numeratora

8 Przy aktywnym numeratorze sum, np.
numerator sumy 1:
"Sum.-Nr1:": Bieżący numer numeratora
sum

4.8 Klawisze funkcyjne
Ekran wskazuje równocześnie maksymalnie do 8 klawiszy funkcyjnych. Wybór oraz ilość kla-
wiszy funkcyjnych zależy od wywołanego menu oraz od poziomu uprawnienia.
– Klawisze funkcyjne, dla których nie ma uprawnienia, zostaną zastąpione wieloznaczni-

kiem z napisem <Wolny>.
– Klawisze funkcyjne, dla których wprawdzie istnieje uprawnienie, ale nie można go wyko-

rzystać z powodu brakujących wymagań, będą nieaktywne.
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W poziomie uprawnienia 9 istnieje możliwość umiejscowienia klawi-
szy funkcyjnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
Na wszystkich poziomach uprawnienia możliwe jest przemianowanie
określonych klawiszy funkcyjnych.

Symbole na klawiszach funkcyjnych
Klawisze funkcyjne mają różne funkcje w zależności od typu:

Wywołać menu.

Przeprowadzić funkcję natychmiast: np. wywołać sumę za po-
mocą <Suma 1>.

Wywołać funkcję, która potrzebuje wartości wprowadzenia a po
wprowadzeniu zostanie wykonana.

Utworzyć lub opracować tekst w edytorze tekstów.

Wywołać tabelę.

Wywołać listę wyboru.

Wskazanie na funkcję w innej gałęzi drzewka menu (Link).

Wywołanie edytora tekstu.

Wywołanie wyszukiwania.

Deklaracja wartości nad nazwą klawisza funkcyjnego wskazuje
aktywne ustawienie.

Pole podzielone na 2 części nad nazwą klawisza funkcyjnego
wskazuje, że możliwe są 2 ustawienia. Czarne pole oznacza ak-
tywne ustawienie.

  

Czarne pole w jednym z wielu klawiszy funkcyjnych oznacza ak-
tywny klawisz funkcyjny w grupie klawiszy funkcyjnych, z któ-
rych tylko jeden może być aktywowany.

Poziom uprawnienia 9: Symbol "#" na klawiszu funkcyjnym
oznacza zabezpieczenie hasłem.

Poruszanie się w strukturze menu
Celem poruszania się wewnątrz struktury menu, do dyspozycji są następujące klawisze:

Klawisz funkcyjny z sym-
bolem 

Wyświetlić klawisze funkcyjne z podporządkowanym poziomem.

<Ok> lub <Enter> Wyświetlić klawisze funkcyjne z nadrzędnym poziomem.
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<Back> Anulować ostatni ruch.

<Etc> W razie potrzeby przełączać pomiędzy ekranami z ośmioma kla-
wiszami funkcyjnymi na jednym poziomie.

<Home> Urządzenia z ekranem dotykowym: Powrócić do menu głów-
nego.

4.8.1 Wyszukiwanie klawiszy funkcyjnych
Przy pomocy funkcji "Szukaj klawisza funkcyjnego" można wywoływać klawisze funkcyjne
bez znajomości ścieżek dostępu. Wyszukiwanie dotyczy wszystkich klawiszy funkcyjnych,
które zostały włączone w aktualnym poziomie uprawnienia.

Funkcja wyszukiwania rozróżnia pomiędzy małymi i wielkimi literami.

Rezultaty wyszukiwania znajdują się na po-
czątku listy z wynikami. Odnalezione frag-
menty tekstowe są wyróżnione. Dzięki ele-
mentom nawigacyjnym można ewentualnie
przejść do innego wyszukanego fragmentu z
listy wyników na obszarze wyświetlania.

Rys. 13: Wyszukiwanie klawiszy funkcyjnych
(Przykład)

- To nie jest poziom uprawnienia 9

<Info>
Wybrać i potwierdzić funkcję "Szukaj klawisza funkcyjnego".
Wprowadzić część oznaczenia klawisza funkcyjnego.
Wszystkie klawisze funkcyjne znajdujące się w poziomie uprawnienia lub poniżej pozio-
mu uprawnienia, których oznaczenie zawiera tekst wyszukiwania, zostaną wyświetlone
na liście.
Wybrać oraz potwierdzić żądany klawisz funkcyjny w liście z wynikami.

4.8.2 Włączanie klawiszy funkcyjnych
Przełączające się klawisze funkcyjne mają dwa możliwe ustawienia. Oba ustawienia są
przedstawione w górnej części klawisza funkcyjnego. Aktywne ustawienie jest wyróżnione
czarnym tłem.

Nacisnąć klawisz funkcyjny.
Na klawiszu funkcyjnym zostanie wyróżnione

nowe ustawienie.

Rys. 14: Przełączające się klawisze funkcyj-
ne (Przykład)
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4.8.3 Wyświetlanie informacji dot. klawiszy funkcyjnych
Za pomocą tej funkcji wyświetlić informacje dot. klawisza funkcyjnego. W przypadku nieak-
tywnych klawiszy funkcyjnych można zapytać o powód ich dezaktywacji.

- Poziom uprawnienia wybrany, na którym znajduje się klawisz funkcyjny.

Nacisnąć <Alt> i <Record>.
Wybrać i potwierdzić funkcję "Wyświetl informacje o kl.funkcyjnych (GxNet, )".
Za pomocą wyszukiwania klawiszy funkcyjnych: Za pomocą <Klawisz funkcyjny> wy-
szukać klawisz funkcyjny i potwierdzić. [} 41]
Nacisnąć klawisz funkcyjny, dla którego powinny być wyświetlone informacje.

Wyświetli się okno z danymi dot. klawisza funkcyjnego. Dla nieaktywnych klawiszy funkcyj-
nych jest podany powód ich dezaktywacji.

4.9 Zapisywanie oraz zarządzanie danymi
4.9.1 Redagowanie oraz zapisywanie tekstu
Teksty wielowierszowe redagować przy użyciu edytora tekstu.

W niektórych przypadkach można opcjonalnie zapisać tekst tylko dla
aktualnej produkcji lub w bazie danych, patrz strona. [} 43]

Zredagować tekst przy użyciu klawiatury.
<OK>

4.9.2 Redagowanie oraz zapisywanie wartości liczbowej
Spodziewany format wartości liczbowej jest wyznaczony w oknie wprowadzenia. Jeżeli wy-
znaczenie zawiera przecinek, pozostaje on przy wprowadzeniu. Nie ma potrzeby wprowa-
dzenia przecinka.
Urządzenia z ekranem dotykowym: Klawiatura wyświetli się obok okna wprowadzenia da-
nych.
Obok klawiszy numerycznych do wprowadzenia wartości liczbowych do dyspozycji są nastę-
pujące klawisze:

<+/-> Odwrócić/Zamienić znaki wprowadzenia. Tylko przy odblokowa-
nych funkcjach, które zezwalają na ujemne wprowadzenie.

<Clear> Skasować wprowadzenie.

<OK> lub <Enter> Potwierdzić wprowadzenie.

W niektórych przypadkach można opcjonalnie zapisać tekst tylko dla
aktualnej produkcji lub w bazie danych, patrz strona. [} 43]

Zapisać wartość liczbową przy użyciu klawiszy numerycznych.
lub

Ustawić wartość liczbową przy użyciu kursora.
W razie potrzeby zamienić znaki za pomocą <+/->.
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Potwierdzić wprowadzenie.

4.10 Zapisywanie danych do aktualnej produkcji lub do bazy danych
W zależności od kontekstu funkcji oraz konfiguracji bazy danych, podczas zapisywania moż-
na zdecydować, czy zapisane dane obowiązują tylko do aktualnej produkcji, lub czy powinny
być dodatkowo zapisane do bazy danych. Wraz z danymi artykułu w bazie danych także za-
pisane dane zostaną automatycznie wywołane podczas zmiany artykułu.

Zapisane zmiany w bazie danych z tabel parametrów obowiązują
wszystkie artykuły, którym przyporządkowana jest tabela z parame-
trami.

Możliwość zapisania do bazy danych artykułu jest uzależniona od in-
dywidualnej konfiguracji bazy danych i może być tylko przykładowo
uwzględniona w opisach funkcji. Poniżej znajduje się ogólnie opisa-
ny i zawsze taki sam sposób postępowania.

Tabela
Jeżeli podczas opuszczania tabeli możliwe jest zapisanie dla aktualnej produkcji lub dodatko-
we zapisanie do bazy danych, pojawia się zapytanie z następującymi możliwymi odpowie-
dziami:

<Tak>: Zapisywanie danych tylko dla aktualnej produkcji.

<Tak, dodat. w banku da-
nych>:

Zapisywanie danych do aktualnej produkcji oraz do bazy da-
nych.

<Nie>: Opuścić funkcję bez zapisywania wprowadzenia danych.

<powrót> lub <Przerwij>: Powrócić do funkcji bez zapisywania danych.

Okno wprowadzenia danych

<Przerwij>: Przerwać funkcję bez zapisywania danych.

<Bank danych>: Zapisywanie danych do aktualnej produkcji oraz do bazy da-
nych.

<OK>: Zapisywanie danych tylko dla aktualnej produkcji.

4.11 Zarządzanie tabelami oraz parametrami
Zarówno tabele jak i różnorodne teksty pod numerami parametrów będą zarządzane w syste-
mie. Tabelom z artykułami można przypisać inne tabele oraz teksty korzystając z przypo-
rządkowanych numerów parametrów. W ten sposób podczas zmiany artykułu można przykła-
dowo wywołać automatycznie przyporządkowaną artykułowi tabelę z danymi etykiety.

4.11.1 Zapisywanie numerów parametrów
Nowe oraz dostępne numery parametrów zapisuje się tak jak podano w przykładowym tek-
ście daty do zapisania.
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Rys. 15: Przykład dla dostępu do numerów parametrów: Zapisać tekst daty
Są możliwe następujące funkcje:
– Żądany numer parametru zapisać przy użyciu klawiatury.
– Żądany numer parametru ustawić poprzez kursory.
– Nacisnąć na <Nastepny wolny nr>, celem przejęcia następnego wolnego numeru parame-

tru w polu wprowadzenia.
– Nacisnąć klawisz z symbolem lupy celem otworzenia listy dostępnych zbiorów danych

oraz celem przejęcia numeru parametru z tej listy do pola wprowadzenia danych.

Ponad klawiszem z symbolem lupy należy otworzyć listę wyboru do-
stępnych zbiorów danych. W zależności od zbioru danych do dyspo-
zycji są różnorodne klawisze z symbolem lupy.

Przykład: Podczas zapisywania tekstu danych można dostać się do listy wyboru za pomocą
przycisku z symbolem lupy:
– <Numer tekstu daty>: Otworzyć wysortowaną po numerze parametru listę dostępnych tek-

stów daty.
– <Tekst daty>: Otworzyć alfabetycznie wysortowaną listę dostępnych tekstów daty.

Otworzyć listę wyboru dostępnych zbiorów danych oraz przejąć numer parametru z tej
listy

Nacisnąć przycisk z symbolem lupy, na przykład <Numer tekstu daty>.
Pojawia się lista wyboru z dostępnymi zbiorami danych.
Podczas sortowania według tekstów: Wprowadzić jedną lub więcej liter początkowych
wyszukiwanego zbioru danych.

lub
Podczas sortowania według numerów: Wprowadzić numer wyszukiwanego zbioru da-
nych lub wprowadzić numer podobny.
Wysortowana lista wskazuje zbiory danych od wprowadzonej litery początkowej względ-
nie od wprowadzonego numeru.
Wybrać oraz potwierdzić żądany zbiór danych.
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Numer parametru zbioru danych zostanie przejęty do pola wprowadzenia danych.

4.11.2 Zakładanie tabeli parametrów oraz otwieranie do opracowania
W menu są do dyspozycji funkcje do zarządzania tabelami parametrów. Wywołanie do opra-
cowania jest opisane w odpowiednim rozdziale.

Ogólne wskazówki do urządzenia nowej tabeli parametrów
Nacisnąć klawisz funkcyjny do opracowania tabeli parametrów.
Podczas pobierania numeru parametru wybrać wolny numer parametru lub ustawić za
pomocą <Nastepny wolny nr> oraz potwierdzić. [} 43]

lub
Najpierw należy otworzyć dostępną tabelę parametrów, opracować ją oraz podczas za-
mykania należy ją zapisać przypisując jej nowy, wolny numer. Pobrać nowy, wolny nu-
mer parametru lub ustawić za pomocą <Nastepny wolny nr>. [} 43]

Nowa tabela z parametrami zostanie założona.

Ogólny sposób postępowania do opracowania dostępnej tabeli parametrów
Nacisnąć klawisz funkcyjny do opracowania tabeli parametrów.
Pobrać numer parametru żądanej tabeli lub wybrać korzystając z listy wyboru. [} 43]
Podczas zamykania tabeli zapisać pod tym samym numerem parametru.

Dotychczasowa zawartość tabeli parametrów zostanie zamieniona nowymi danymi.
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4.11.3 Nawigowanie w tabeli

Rys. 16: Oznaczenie komórek oraz elementy nawigacji
1 Aktywne komórki, edytowalne
2 Nieedytowalne komórki
3 Element nawigacji: Przewijanie w kierunku strzałki (tylko przy ekranach dotykowych lub

z podłączoną myszką)
4 Paski przewijania

Oznaczenie komórek

ramka niebieska: aktualnie wybrana komórka.

ramka czerwona: Komórka jest właśnie przetwarzana.

białe tło: Komórka jest edytowalna.

szare tło: Komórka nie jest edytowalna.

Wybór komórki
Urządzenia z ekranem dotykowym: Celem wybrania komórki, nacisnąć na komórkę.

Zmiana widocznych fragmentów tabeli
Urządzenia z ekranem dotykowym: Aby zmienić widoczne fragmenty tabeli w dużych tabe-
lach do dyspozycji są następujące elementy nawigacji:

Element nawigacji do przewijania
Nacisnąć strzałkę aby przewinąć w kierunku strzałki. Te elemen-
ty nawigacji pojawiają się na wszystkich stronach tabeli, w któ-
rych możliwe jest przewijanie.



Instrukcja obsługi GLM-Imaxx Elementy obsługi

38028433006 pl 47 / 102

Element nawigacji do przesuwania
Nacisnąć oraz przytrzymać element nawigacji celem przewinię-
cia (łatwiejsza strzałka). Pojawia się element nawigacji do prze-
suwania. Pozwala na przesuwanie widocznych fragmentów we
wszystkich kierunkach. Delikatnie naciskając, przesunąć frag-
menty tabeli w żądanym kierunku.
Gdy tylko palec nie dotyka już elementu nawigacji, element na-
wigacji do przesuwania znika.

Paski przewijania na krawędziach tabeli służą w celach orientacyj-
nych. Wskazują miejsce widocznych fragmentów tabeli wewnątrz ta-
beli. Dzięki podłączonej myszce, istnieje możliwość wykorzystania
pasków przewijania do nawigacji.

4.11.4 Opracowanie tabeli
Tabela zawiera przynajmniej trzy kolumny:

lewa kolumna: numer wiersza

środkowa kolumna: atrybut

prawa kolumna: wartość atrybutu

W zależności od atrybutu wartości są przydzielane w następujący sposób:



Elementy obsługi Instrukcja obsługi GLM-Imaxx

48 / 102 38028433006 pl

Rys. 17: Formularz jako przykład tabeli z różnymi atrybutami
1 Wprowadzenie tekstu [} 48]
2 Wprowadzenie liczby [} 48]
3 Przejęcie wartości z listy, patrz strona .[} 48]
4 Włączanie atrybutu z tylko dwoma możliwymi ustawieniami [} 49]

Zmienianie tekstu lub wartości liczbowej
Przy wprowadzeniu liczb wyznaczony jest format. Jeżeli wartość liczbowa zawiera przecinek
lub jest mu przyporządkowana jednostka, zarówno przecinek jak i jednostka pozostają przy
wprowadzeniu. Nie ma potrzeby wprowadzenia przecinka oraz jednostki.
Urządzenia z ekranem dotykowym: Dla wprowadzenia tekstów oraz liczb w tabelkach poja-
wia się odpowiednia klawiatura wprowadzenia na ekranie.

Nacisnąć na pole tabeli dla wprowadzenia wartości.
Zredagować nowy tekst lub wartość liczbową przy użyciu klawiatury.
<OK>

lub
<Enter>

Zmiana wartości z listy
Pojawi się lista z możliwymi ustawieniami służąca do zmiany wartości tabeli.

Nacisnąć na wartość tabeli przeznaczoną do zmiany, w celu otworzenia listy wyboru.
W liście wyboru należy zaznaczyć żądaną wartość za pomocą kursorów poprzez wpro-
wadzenie liter początkowych lub poprzez naciśnięcie.
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< OK >
lub

<Enter>
lub

Nacisnąć na <Select>. Klawisz <Select> jest do dyspozycji tylko wtedy, jeśli blok przyci-
sków został poszerzony przed wywołaniem tabeli za pomocą <Więcej klawiszy funkcyjny-
ch>, patrz strona. [} 34]

Zmiana ustawienia przełączającego się atrybutu
Ustawienie przełączającego się atrybutu tabeli zostanie wyświetlone za pomocą zaznaczone-
go pola kontroli lub odznaczonego pola kontroli.

Przy włączonych funkcjach przynależne pole kontrolne pokazuje
haczyk.

Przy niewłączonej funkcji przynależne pole kontrolne jest puste.

Zaznaczyć wartość w tabeli za pomocą kursora.
Naciskać wartość, aż wyświetli się żądane ustawienie.

Zmiana wartości tabeli dla wierszy, kolumn lub całych tabel
W niektórych tabelach istnieje możliwość wprowadzenia takich samych ustawień dla całych
wierszy, kolumn lub całych tabel jedynie przy wykorzystaniu jednego wprowadzenia.

Urządzenia z ekranem dotykowym
Aby zmienić ustawienia we wszystkich komórkach jednej kolumny w taki sam sposób,
nacisnąć na nagłówek kolumny.

lub
Aby zmienić ustawienia we wszystkich komórkach jednego wiersza w taki sam sposób,
nacisnąć na nagłówek wiersza.

lub
Aby zmienić ustawienia we wszystkich komórkach jednej tabeli w taki sam sposób, nale-
ży wybrać pole w górnym lewym rogu tabeli.
Jeżeli możliwa jest zmiana dla całej kolumny, wiersza lub tabeli, pojawi się odpowiednie
zapytanie.
Nacisnąć klawisz funkcyjny z żądaną odpowiedzią.
Ewentualnie przeprowadzić wprowadzenie danych dla wszystkich wierszy, kolumn, ko-
mórek lub tabeli.
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Zastosowanie funkcji wyszukiwania w tabelach

Urządzenia z ekranem dotykowym

<Wyszukaj>
Za pomocą tego przycisku dostępna jest funkcja wyszukiwania
w licznych tabelach, dzięki której można wyszukiwać wpisy w ta-
beli.

Następujący tryb wyszukiwania jest możliwy:

"Fragment": wyszukiwanie wpisów w tabelach, które zawierają w treści
wprowadzony tekst wyszukiwania.

"Początek słowa": wyszukiwanie wpisów w tabelach, które rozpoczynają się wpro-
wadzonym tekstem wyszukiwania.

Funkcja wyszukiwania nie rozróżnia pomiędzy małymi i wielkimi literami.

- Tabela jest otwarta.

Zaznaczyć kolumnę w tabeli, w której ma nastąpić wyszukiwanie. Jeżeli wyszukiwanie w
określonej komórce tabeli ma się rozpocząć, zaznaczyć tę komórkę w tabeli.

Jeżeli funkcja wyszukiwania nie odnalazła żadnego trafienia w za-
znaczonej kolumnie, wyszukiwanie jest kontynuowane w następnej
kolumnie tytułowej oraz w pierwszej kolumnie.

Urządzenia z ekranem dotykowym: Nacisnąć w tabeli klawisz <Szukaj>.
Pojawi się okno wyszukiwania.
Wybrać tryb wyszukiwania.
W polu "Odszukaj" w zależności od modułu wyszukiwania wprowadzić początek lub
część wyszukiwanego wpisu w tabeli.
Nacisnąć <Szukaj dalej>.
W polu "znaleziony" pojawi się pierwszy wpis tabeli, który odpowiada kryterium wyszuki-
wania.
Jeżeli wynik jest pomyślny, nacisnąć <Szukaj dalej>, aż w polu "znaleziony" pojawi się
wyszukiwany wpis w tabeli.

Zamknąć okno wyszukiwania klawiszem < > lub <OK>.
Wyszukany wpis w tabeli jest zaznaczony.

4.11.5 Drukowanie danych tabeli
Urządzenia z ekranem dotykowym: Jeżeli edytor tabeli oferuje na górze po prawej stronie
funkcję drukowania (Klawisz <Drukować> ), istnieje możliwość wydrukowania danych tabeli
w celu kontroli lub archiwizacji na pustych etykietach, rolkach bonów lub listach.
Minimalna szerokość wykorzystywanych pustych etykiet lub rolek bonów: Dla wydruku
standardowego danych edytora wymagane są puste etykiety względnie rolki bonów o szero-
kości 68 mm. Puste etykiety oraz rolki bonów o szerokości 58 mm można wykorzystać tylko
wtedy, gdy mniejszy zestaw znaków zostanie ustawiony.
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Proszę zwrócić się do Państwa doradców handlowych lub działu ser-
wisu Bizerba w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przygotowanie wydruku na czystych etykietach
Żeby uniknąć ciągłego zdejmowania etykiet, należy przyciąć papier podłożowy przed wy-
drukiem pod drukarką oraz wyjąć z urządzenia.
Po ostatniej wydrukowanej etykiecie, należy odciąć papier podłożowy oraz wyjąć paski
etykiet w całości.
Następnie zgodnie z przepisami założyć ponownie papier podłożowy oraz element nawi-
jający do drukarki.

Przygotowanie wydruk na rolce bonów
- Poziom uprawnienia: 3

Zamiast taśmy nośnej należy załadować rolkę bonów do etykieciarki.
<Konfiguracja> / <Konfiguracja urządzenia> / <Drukarka> / <Rodzaj parcy drukarki> /
<Wyjście dukarki do:>
Wybrać i potwierdzić funkcję "Bon bez wydruku nagłówka".

Po wydruku należy założyć papier nośny ponownie do etykieciarki
oraz ponownie przełączyć na ustawienia standardowe drukowania
(ustawienie standardowe: "Etykieta z taśmą nośną").

Przygotowanie drukarki listowej
- Drukarka listowa jest podłączona do etykieciarki.

- Poziom uprawnienia: 4

<Konfiguracja> / <Konfiguracja urządzenia> / <Peryferia> / <Drukarka list> / <Drukuj> /
<Przekie. wydru. wydru.serwisowy>
Nacisnąć <Drukarka list Interfejs>.

Po wydruku należy ponownie przestawić przekierowanie druku na
wcześniejsze ustawienie (ustawienie standardowe: <Drukarka ety-
kiet>).

Rozpoczynanie drukowanie
Wymagane są następujące przyciski:

Urządzenia z ekranem dotykowym

<Drukowanie>
rozpoczyna druk.

- Dane zostaną wyświetlone w edytorze tabeli.
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- Druk na pustych etykietach, rolkach bonu lub listach został przygotowany.

Nacisnąć na <Drukowanie>.
Dane tabeli zostaną wydrukowane.

4.11.6 Zapisywanie oraz zamykanie tabele
Podczas zamykania tabeli należy zapisać lub odrzucić zmiany. Jeżeli zapisują Państwo tabe-
lę, istnieje tutaj możliwość wykorzystania istniejącego lub dowolnego numeru parametru.

Jeżeli już założony numer parametry jest w użyciu, należy nadpisać
pod tym numerem zapisane dane.

Zapisywanie tabeli pod tym samym numerem parametru
Nacisnąć <Zapisz & Zakończ>.
Tabela zostanie zapisana.

Zapisywanie tabeli pod innym numerem parametru
Nacisnąć <Zapisz pod ...>.

Ta funkcja nie jest do dyspozycji podczas zapisywania aktualnie wy-
korzystywanej przez urządzenie tabeli.

Pobrać oraz potwierdzić żądany numer parametru.
Jeżeli pod wybranym numerem parametru istnieje już zbiór danych, pojawia się pytanie o
potwierdzenie. Następujące odpowiedzi są możliwe:

<Tak>: Nadpisać istniejący zbiór danych nowymi danymi.

<Nie> lub <Przerwij>: Powrócić do okna wprowadzenia, celem pobrania innego nume-
ru parametru.

Zapisywanie oraz zamykanie tabeli w razie potrzeby

Urządzenia z ekranem dotykowym
Nacisnąć na <X>, celem odrzucenia zmian przy zamykaniu.

lub
Nacisnąć na < > celem zapisania zmian przy zamykaniu.
Pojawia się pytanie o potwierdzenie.
Następujące odpowiedzi są możliwe:

<Tak>: Zapisać zbiór danych oraz zamknąć tabelę.

<Nie>: Zamknąć tabelę bez zapisywania zmian.

<powrót> lub <Przer-
wij>:

Powrócić do tabeli bez zapisywania.

Wybrać oraz potwierdzić odpowiedź.
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Podczas zapisywania niewykorzystywanej tabeli: Pobrać oraz potwierdzić żądany numer
parametru.
Jeżeli pod wybranym numerem parametru istnieje już zbiór danych, pojawia się pytanie o
potwierdzenie. Następujące odpowiedzi są możliwe:

<Tak>: Nadpisać istniejący zbiór danych nowymi danymi.

<Nie> lub <Przerwij>: Powrócić do okna wprowadzenia, celem pobrania innego nume-
ru parametru.

Wybrać oraz potwierdzić odpowiedź.

4.11.7 Kasowanie tabeli bądź tekstu
W celu usunięcia tabeli parametrów jak również założonych tekstów pod parametrami są do-
stępne funkcje w menu. Wywołanie tych funkcji jest opisane w odpowiednim rozdziale, przy-
kładowo kasowanie tabeli parametrów automatu znajduje się w rozdziale parametry automa-
tu.

Ogólna procedura usuwania tabeli
Nacisnąć odpowiedni klawisz, na przykład <Kasuj dane etykiet>.
Pobrać oraz potwierdzić numer parametru tabeli przeznaczonej do skasowania. [} 43]
Pojawi się pytanie o potwierdzenie "Na pewno kasować?". Są możliwe następujące od-
powiedzi:

<Tak>: Skasować tabelę.

<Nie> lub <Przerwij
X>:

Nie kasować tabeli.

Wybrać oraz potwierdzić odpowiedź.

4.12 Wyświetlenie ilości etykiet oraz długości papieru
Dzięki tej funkcji istnieje możliwość wyświetlenia ilości łącznie wydrukowanych etykiet oraz
ilości zużytego papieru.

- Poziom uprawnienia: 1

<Service> / <Dane operacyjne> / <Liczba etykiet>



Dopasowywanie szaty graficznej wyświetlacza oraz
klawiatury Instrukcja obsługi GLM-Imaxx

54 / 102 38028433006 pl

5 Dopasowywanie szaty graficznej wyświetlacza
oraz klawiatury

5.1 Ustawianie języka oraz znaków
Istnieje możliwość przeprowadzenia na urządzeniu następujących, zależnych od języka a
niezależnych od siebie ustawień:
– Ustawienie języka obsługi [} 54]
– Ustawianie języka na etykietach [} 54]
– Ustawianie języka list [} 55]
– Ustawianie layoutu/szaty graficznej klawiatury [} 55]
– Ustawianie czcionki [} 56]

5.1.1 Ustawienie języka obsługi
Teksty wyświetlacza, menu interfejsu jak również opisy standardowe klawiszy funkcyjnych są
przedstawione w języku obsługi. Zazwyczaj instalowane są następujące języki:
– "Deutsch"
– "English"

Dostępne są dodatkowe języki, które można wgrać do urządzenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zwrócić się do
Państwa doradców handlowych Bizerba lub działu serwisu Bizerba.

< Konfiguracja > / < Konfiguracja urządzenia > / < Języki & Znaki > / < Język obsługu. >
lub

< Service > / < Language >
lub

Nacisnąć przycisk ilustrujący flagę.
Wybrać język obsługi z listy i potwierdzić.

lub
Nacisnąć klawisz funkcyjny przedstawiający żądany język obsługi.

Teksty na ekranie zostaną dopasowane do wybranego języka.

5.1.2 Ustawianie języka na etykietach
Teksty standardowe dla etykiet blanko są zapisane w urządzeniu w wielu językach. Dla ety-
kietowania można wybrać język na etykietach. Możliwe są następujące ustawienia w wypo-
sażeniu standardowym:

– "Deutsch"
– "English"
– "Français"

– "Italiano"
– "Português"
– "Español"
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Dostępne są dodatkowe języki, które można wgrać do urządzenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zwrócić się do
Państwa doradców handlowych Bizerba lub działu serwisu Bizerba.

- Poziom uprawnienia: 3

<Konfiguracja> / <Konfiguracja urządzenia> / <Języki & Znaki> / <Jęz.na etykiet>
Wybrać język.

5.1.3 Ustawianie języka list
Jeśli drukarka list jest podłączona do urządzenia, to można ustawić język dodatkowych tek-
stów stosowanych w listach. Możliwe są następujące ustawienia w wyposażeniu standardo-
wym:

– "Deutsch"
– "English"
– "Français"

– "Italiano"
– "Português"
– "Español"

Dostępne są dodatkowe języki, które można wgrać do urządzenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zwrócić się do
Państwa doradców handlowych Bizerba lub działu serwisu Bizerba.

- Poziom uprawnienia: 3

<Konfiguracja> / <Konfiguracja urządzenia> / <Języki & Znaki> / <Język list>
Wybrać język.

5.1.4 Ustawianie layoutu klawiatury
Layout klawiatury określa układ i wygląd klawiatury. Jest to fabrycznie dopasowane do kraju,
w którym urządzenie ma być zainstalowane. Możliwe są następujące ustawienia:
– <Europa Zachodnia>
– <LK:Cyrylicki>
– <LK:Europa Wschodnia>
– <LK:Grecki>

W momencie zmiany layoutu klawiatury, należy z reguły ustawić inny
zestaw znaków, przykładowo grecki lub cyrylica.

- Funkcja ta jest dostępna tylko na urządzeniach Codepage.

- Przełączenie układu klawiatury w przypadku urządzeń kompatybilnych z Unicode.

- Poziom uprawnienia: 3

<Konfiguracja> / <Konfiguracja urządzenia> / <Języki & Znaki> / <Layout klawiatury>
Wybrać layout klawiatury.
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5.1.5 Ustawianie czcionki
Funkcja ta jest dostępna tylko na urządzeniach Codepage. Istnieje możliwość ustawienia
czcionki wykorzystywanej do wprowadzenia tekstu. Wybrać pasującą czcionkę do layoutu
klawiatury. Możliwe są następujące ustawienia:
– <ZZ:Europa Zachodnia>
– <ZZ:Cyrylica>
– <ZZ:Europa Wschodnia>
– <ZZ:Grecki>
– <Z.zn.: Wschód 2>

Załącznik instrukcji użytkowania zawiera podgląd czcionki dla wszystkich dostępnych czcio-
nek.

Przy odpowiedniej konfiguracji bazy danych artykułu można zapisać
czcionkę wraz z danymi artykułu do bazy danych. Podczas zmiany
artykułu odpowiednia czcionka zostanie automatycznie wywołana.

- Poziom uprawnienia: 3

<Konfiguracja> / <Konfiguracja urządzenia> / <Języki & Znaki> / <Zestaw znaków>
Wybrać czcionkę.

5.2 Włączanie lub wyłączanie wyświetlania ścieżki menu
Wyświetlanie ścieżki menu wyszczególnia nadrzędne klawisze funkcyjne do aktualnie wy-
świetlanych klawiszy funkcyjnych. Jeżeli wyświetlanie ścieżki menu jest włączone, ścieżka
menu znajduje się w oknie nad klawiszami funkcyjnymi.
Możliwe są następujące ustawienia:
– "Z"
– "Bez"
- Poziom uprawnienia: 2

<Konfiguracja> / <Wyświetlacz Konfiguracja> / <Wyświetl. statusu> / <Wyświetl. ścieżki
m.>
Naciskać klawisz funkcyjny, aż wyświetli się żądane ustawienie.

5.3 Wybór formatu wyświetleń
Z pomocą formatu wyświetleń można ustalić jakie treści zostaną przedstawione na ekranie.
Możliwe są następujące ustawienia:

< Duży wyś. graficz. >: Środkowy obszar ekranu wyświetla graficznie statystykę.

<Duży wyś. graficz.>: Środkowy obszar ekranu przedstawia wybraną wielkość przez
funkcję <Duże przedstawienie>. Z reguły chodzi tutaj o masę.
Oprócz zaprezentowania wybranej wielkości na środku ekranu
w wersji powięszkonej, wybrana wielkość zostanie dodatkowo
wyświetlona w małym poly masy.
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<Mały wyś. graficz.>: Środkowy obszar ekranu wyświetla po lewej stronie statystykę w
formie graficznej i wyszczególnia po prawej stronie dodatkowo
dane statystyczne.

Urządzenia z ekranem dotykowym: Aby szybko przełączać między
wyświetleniami <Duży wyś. graficz.> oraz <Mały wyś. graficz.>, na-
leży dwa razy nacisnąć na wyświetlacz graficzny.

Rys. 18: Przykład: <Mały wyś. graficz.>

< Tekst&Sumy wyświetl. >: Ustawienie standardowe [} 33]. Wyświetlacz może zawierać na-
stępujące elementy zależnie od konfiguracji:
– wyświetlanie tekstu (np. tekst artykułu)
– do 3 okienek sum
– historia masy
– numer artykułu, numer klienta
– prezentację etykiet
– ilustracje artykułu

<Wyświetlacz detektora
metali>:

Tylko dla urządzeń z zintegrowanym detektorem metalu.
Wyświetlacz wskazuje dane detektora metalu:
– Informacje o produkcie
– Przebieg sygnału metalu
– Aktualny poziom sygnału
– Komunikaty
– Prędkość taśmy
– Ilustracje artykułu

- Poziom uprawnienia: 1

<Wyświetlacz>
Nacisnąć klawisz funkcyjny z żądanym ustawieniem.
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5.4 Prezentacja wyświetlacza tekstowego
Na panelu obsługowym z wyświetlaczem można ustawić, czy tekst artykułu jest wyświetlany
w standardowym widoku lub według oryginalnych ustawień dla orientacji i rozmiaru czcionki.
Możliwe są następujące ustawienia:
– "Stand.": Ustawienie standardowe
– "Oryg.": Ustawienie oryginalne
- Poziom uprawnienia: 3

<Konfiguracja> / <Wyświetlacz Konfiguracja> / <Wyświetl. tekstu>
Naciskać klawisz funkcyjny <przedst. wy. tekstu>, aż wyświetli się żądane ustawienie.
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6 Pojęcie upoważnienia
6.1 Poziomy uprawnień i hasła
Dostęp do funkcji urządzenia jest regulowany przez tzw. poziomy uprawnień. Poziomy
uprawnień można chronić przed niepożądanym dostępem za pomocą hasła. Pierwszy po-
ziom uprawnienia zawiera tylko kilka podstawowych funkcji do obsługi, z każdym następnym
poziomem uprawnienia dochodzą funkcje.

" 0 Standby " Wyczyścić wyświetlacz, zablokować urządzenie.

" 1 Sprawdzanie ustawień " Sprawdzić ustawienia, ale nie zmieniać.

" 2 Zmiana artykułu " Wybrać istniejące artykuły, zrealizować wcześniej zdefiniowane formu-
larze.

" 3 Zakładanie i opracowanie
artyk. "

Założyć oraz opracować dane artykułu, zmienić określone ustawienia
w menu <Dane produkcyjne> oraz <Service>.

" 4 Serwis / konfiguracja " Konfiguracja i konserwacja systemu.

" 5 BIZERBA " Funkcje do wykorzystania przez serwis Bizerba.

" 9 Poziom uprawnienia
spec. dla klienta "

Wykorzystać zestawienia funkcji dopasowanych do indywidualnych
potrzeb klienta.

Cechę szczególną przedstawia poziom uprawnienia 9. Poziomy uprawnień mogą być zakła-
dane niezależnie od pozostałych poziomów uprawnień dopasowanych do indywidualnych po-
trzeb klienta. Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcji, które potrzebuje do swojej pracy.

Jednostka wyświetlacza wskazuje numer aktywnego poziomu
uprawnienia z symbolem klucza, np.  dla poziomu uprawnie-
nia 5.

6.2 Zmiana poziomu uprawnienia
Nacisnąć na <Klucz> [} 34].
Pojawia się lista wyboru z dostępnymi poziomami uprawnienia.
Wprowadzić numer poziomu uprawnienia.

lub
Wybrać oraz potwierdzić poziom uprawnienia.
Przy zmianie na wyższy, chroniony hasłem poziom uprawnienia pojawia się pytanie o ha-
sło.
Wprowadzić oraz potwierdzić hasło <OK>.
Przy zmianie z trybu standby na poziom uprawnienia niechroniony hasłem, zostaniecie
Państwo poproszeni o wprowadzenie liczby 183. Proszę postępować według wskazówek
na ekranie.

Wybrany poziom uprawnienia jest aktywny.
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7 Funkcje dopasowane do indywidualnych potrzeb
klienta

Jako użytkownik maszyny, wykorzystujecie Państwo z reguły poziom uprawnienia 9, dopaso-
wany do indywidualnych potrzeb klienta. Ten poziom uprawnienia można dopasować spe-
cjalnie do celu zastosowania. Tym samym otrzymujecie Państwo tylko takie funkcje, których
rzeczywiście potrzebujecie podczas pracy. Przy powracających wprowadzeniach danych
oraz ustawieniach można przypisać klawiszom funkcyjnym makra oraz formularze dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb klienta.
Urządzenia z ekranem dotykowym: Klawiatura szybkiego dostępu umożliwia przy odpo-
wiedniej konfiguracji wywołanie artykułu przeznaczonego do etykietowania.

7.1 Makra
7.1.1 Uruchamianie makra
Poniżej opisany jest start makra na klawisz. Alternatywnie można także uruchomić makro za
pomocą funkcji "Wyszczególnij makra".

Nacisnąć na <Record>.
Nacisnąć klawisz przyporządkowany makru.
Jeżeli makro jest chronione hasłem: wprowadzić hasło i potwierdzić.
Zapisany w makro proces obsługi zostanie przeprowadzony. Ekran wskazuje podczas
przeprowadzania procesu następujący symbol: .
Jeżeli makro przy wprowadzeniu symbolu jest wstrzymane: wprowadzić znaki oraz naci-
snąć <OK>.

Po przebiegu makro symbol makro na wyświetlaczu wygasa.

7.1.2 Przerywanie makra
Bieżące makro można w każdej chwili przerwać.

Nacisnąć na <Shift> oraz na <Record>.
Wybrać i potwierdzić funkcję "Przerwij makro".

7.2 Wywoływanie oraz zastosowanie formularza
Do wywołania formularza są następujące możliwości:
– Wywołanie formularza 1, 2 oraz 3 za pomocą przycisków <P1>, <P2> oraz <P3>
– Wywołanie formularzy od 1 do 6 za pomocą <Dane artykułu> / <Akt. dane / Formularze> /

<Formularz 1> do <Formularz 6>
– Wywołanie jednego z formularzy aktualnie przypisanego do artykułu za pomocą klawiszy

<Dane artykułu> /<Akt. dane / Formularze> / <Formularz z PLU> (tylko przy odpowiedniej
konfiguracji bazy danych artykułu)

– Wywołanie formularza poprzez numer formularza za pomocą <Dane artykułu> /<Akt. da-
ne / Formularze> / <Inne formularze> / <Wypłnij formularz>, następnie wybór formularza

– Jeżeli formularz jest przyporządkowany makru: Wywołanie przez <Record> oraz klawisz
przyporządkowany makru.
- Formularz jest dostępny

- Poziom uprawnienia: 3
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- Bezpośrednie wywołanie formularza od 1 do 6 jest możliwe także w poziomie uprawnienia
1.
Wywołać makro korzystając z jednego ze sposobów opisanych wyżej.

Urządzenia z ekranem dotykowym
Nacisnąć na wiersze formularza jeden po drugim oraz zapisać wartość względnie usta-
wienie.

Zamknąć formularz używając < >.
Celem zapisania danych, odpowiedzieć na pytanie o potwierdzenie używając <Tak>.

7.3 Zakładanie i zastosowanie klawiatury szybkiego dostępu
Klawiatura szybkiego dostępu to klawiatura stworzona z uwzględnieniem indywidualnych po-
trzeb klienta służąca do bezpośredniego wywoływania funkcji. Klawiatura ta oferuje następu-
jące korzyści:
– szybsze i łatwiejsze wywoływanie funkcji
– możliwe zobrazowanie klawiszy szybkiego dostępu
– redukcję możliwości obsługi do niezbędnego dla użytkownika minimum

Następujące funkcje mogą znaleźć się na klawiszach szybkiego dostępu:
– wywoływanie artykułów
– wybór artykułów
– skopiowane klawisze funkcyjne
– polecenia GxNet dla dowolnych ustawień oraz zapytań o obsługę
– polecenia dla różnych etykieciarek
– wiersze formularza (indywidualne możliwości wprowadzania np.: ze zdefiniowanymi grani-

cami oraz listami wyboru)
– klawisze funkcyjne (np. <Drukować>)
– podpoziomy
– strony HTML w intranecie (np. strona instrukcji obsługi)
– kopiowanie danych procesu

polecenia GxNet nie są częścią składową dokumentacji. W celu uzy-
skania dodatkowych informacji proszę zwrócić się do Państwa do-
radców handlowych Bizerba lub działu serwisu Bizerba.

Programowanie klawiatury szybkiego dostępu zostało opisane w in-
strukcji obsługi do GT-SoftControl.

Zastosowanie klawiatury szybkiego dostępu
- Urządzenia z ekranem dotykowym.

<Quick>
Pojawi się klawiatura szybkiego dostępu.
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W dolnym rzędzie klawiszy wybrać stronę szybkiego dostępu.
Nacisnąć na żądany klawisz szybkiego dostępu.

Przynależny artykuł zostanie wywołany lub funkcja, która została opisana na klawiszu zosta-
nie przeprowadzona.

Wyświetlająca się przy wyłączaniu urządzenia klawiatura szybkiego
dostępu zostanie automatycznie włączona podczas kolejnego uru-
chomienia.
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8 Rodzaj etykietowania
Rodzaj etykietowania określa, czy opakowania są ważone przed etykietowaniem, co jest
umieszczone na etykiecie i w jaki sposób jest określana etykietowana cena. Rodzaj etykieto-
wania jest zwykle zapisany w danych artykułu lub w stosowanej klasie masy i przy wywoły-
waniu artykułu następuje jego automatyczna aktywacja.
Do dyspozycji są następujące rodzaje etykietowania:

<Masa>: Ważenie opakowań i etykietowanie zważoną masą, ceną pod-
stawową i z tego wynikającą ceną. Jeżeli cena podstawowa wy-
nosi "0", to zostanie wydrukowana tylko masa. Ustawienie stan-
dardowe.

<Cena st.>: Etykietowanie opakowań podaną ceną i w razie potrzeby liczbą
sztuk na opakowanie.

<Masa stała>: Znakowanie opakowań podaną masą. Jeżeli cena podstawowa
jest podana, dodatkowo drukować cenę podstawową i ceną wy-
liczoną z masy stałej i ceny podstawowej.

<Wartość stała>: Znakowanie opakowań podaną ceną i podaną masą.
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9 Prace przygotowawcze
9.1 Ustawienie etykieciarki od góry do wysokości opakowań
W celu osiągnięcia dokładności pozycjonowania etykiety na opakowaniu, przy bardzo róż-
nych wysokościach opakowań należy ustawiać każdorazowo etykieciarkę do wysokości da-
nego opakowania. Zależnie od wykonania urządzenia może to nastąpić poprzez silnikowe
przestawienie wysokości lub ręcznie przesunąć głowicę etykietującą.
Minimalny i maksymalny odstęp A od górnej krawędzi opakowania do dolnej krawędzi etykie-
ciarki jest zależny od rozmiaru etykiet i nie powinien wynosić mniej niż 10 mm i nie więcej niż
120 mm.

Mała etykieta: A = 10 - 30 mm

Duża etykieta: A = 30 - 120 mm

Rys. 19: Ustawić wysokość opakowania
1 Śruba mocująca

9.1.1 Ręczne ustawienie wysokości etykieciarki od góry
Etykieciarka może być ustawiana następująco:

– Przytrzymać etykieciarkę i ostrożnie zluzować śrubę mocującą 1 .
– Przesunąć etykieciarkę na odpowiednią wysokość i ponownie przykręcić śrubę mocującą

1 .

9.1.2 Silnikowe ustawienie wysokości etykieciarki od góry
W przypadku ustawienia wysokości za pomocą silników elektrycznych etykieciarkę można
ustawić następująco:
– Automatycznie przy wywołaniu danych PLU lub parametrów automatu, jeśli dana wyso-

kość opakowań jest zapisana pod parametrami automatu.
– Ręcznie wprowadzić wysokość opakowań korzystając z klawiatury, patrz instrukcja użyt-

kowania.
– Ręcznie wprowadzić klawiszami funkcyjnymi, patrz instrukcja użytkowania.
– Ręczne wprowadzić klawiszami znajdującymi bezpośrednio na etykieciarce.



Instrukcja obsługi GLM-Imaxx Prace przygotowawcze

38028433006 pl 65 / 102

Etykieciarkę można przestawić silnikowo kla-
wiszami znajdującymi się na przodzie etykie-
ciarki na daną wysokość opakowania.

Rys. 20: Obszar obsługi etykieciarki

Uruchomić przestawienie wysokości w
górę.

Uruchomić przestawienie wysokości w
dół.

Zatrzymać przestawianie wysokości.

9.2 Ustawienie poprzeczne etykieciarki od góry
9.2.1 Ręczne ustawienie poprzeczne etykieciarki od góry
W przypadku ręcznego ustawienia poprzecznego etykieciarka może być ustawiana następu-
jąco:

Odciągnąć dźwignię wahliwą A w dół i
przytrzymać.
Drugą ręką przesunąć głowicę etykietu-
jącą w przód lub w tył.
Po osiągnięciu wymaganej pozycji po-
przecznej ponownie puścić dźwignię
wahliwą A.

Rys. 21: Ręczne przesunięcie

Na prowadnicy etykieciarki w celu przesunięcia poprzecznego znajduje się linijka, za pomocą
której można ustawić pozycję etykieciarki. Proszę zaznaczyć ustawienie podstawowe (np. dla
środka taśmy) i przesunąć o odpowiednią długość w mm w przód lub w tył.

Rys. 22: Linijka
1 Linijka
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Dokładne pozycjonowanie etykiety jest tylko wówczas możliwe, jeże-
li opakowania zostały odpowiednio wcześniej wyrównane z pomocą
szyn wyrównujących.

9.2.2 Silnikowe ustawienie poprzeczne etykieciarki od góry
W przypadku ustawienia poprzecznego za pomocą silników elektrycznych etykieciarkę moż-
na ustawić następująco:
– Automatycznie przy wywołaniu danych PLU, jeśli pozycja poprzeczna jest zapisana pod

danymi automatu i numer parametru automatu został przyporządkowany do danych PLU.
– Automatycznie przy wywołaniu parametrów automatu, jeśli obecna pozycja poprzeczna

została zapisana pod danymi automatu.
– Silnikowe ustawienie poprzeczne po wpisaniu pozycji poprzecznej z klawiatury, patrz in-

strukcja użytkowania.
– Silnikowe ustawienie poprzeczne klawiszami funkcyjnymi, patrz instrukcja użytkowania.
– Silnikowe ustawienie poprzeczne klawiszami na etykieciarce.

Klawiszami znajdującymi się z przodu etykieciarki można ustawić etykieciarkę poprzecznie
za pomocą silnika.

Uruchomić ustawienie poprzeczne w
tył.

Rys. 23: Obszar obsługi etykieciarki

Uruchomić ustawienie poprzeczne w
przód.

Zatrzymać ustawienie poprzeczne.

9.3 Obrócenie etykieciarki od góry
Jeżeli pojawi się konieczność umieszczenia na opakowaniu etykiety obróconej o 90 stopni, to
wówczas można obrócić ręcznie etykieciarkę o 90 stopniu w obu kierunkach.

1 Etykieta obrócona o -90 stopni

Rys. 24: Umieścić etykietę obróconą o
90 stopni

2 Etykieta obrócona o +90 stopni

Wyciągnąć głowicę A, przytrzymać i obrócić etykieciarkę z pozycji podstawowej w żąda-
nym kierunku.
Puścić głowicę A i ponownie obrócić etykieciarkę, aż etykieciarka znajdzie się w pozycji
końcowej.
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Rys. 25: Obrócić etykieciarkę

9.4 Ustawianie szerokości etykiet
Etykieciarkę nadmuchową lub stemplującą można ustawić odpowiednio do danej szerokości
etykiet. Należy postępować w następujący sposób:

Rys. 26: Ustawić szerokości etykiety na etykieciarce
Otworzyć boczne drzwiczki etykieciarki i odchylić w prawo.

Wcisnąć trzpień zatrzaskowy 2 , pociągnąć za system etykietujący 3  i odchylić w lewo.

Z tyłu otwartej etykieciarki znajduje się widoczny trzpień z nakrętką radełkowaną 5 .

Obrócić nakrętkę radełkowaną 5  do żądanej szerokości etykiet wyświetlanej na skali 4
.

Przesunąć z powrotem etykieciarkę 3  do pozycji wyjściowej i zablokować naciskając
trzpień zatrzaskowy 2 .
Zamknąć drzwiczki boczne.
Sprawdzić nowe ustawienie za pomocą wydruku próbnego.

9.4.1 Wyłączanie dyszy próżniowej chwytaka
W etykieciarce stemplującej chwytak odbiera zadrukowaną etykietę z drukarki a następnie
transportuje pod stempel etykietujący. Chwytak przy pomocy dwóch dysz próżniowych utrzy-
muje etykietę podczas transportu. Jeżeli jednak stosowane są małe etykiety lub etykiety
ozdobne o nieregularnych kształtach, przy których prawa dysza próżniowa nie jest przesło-
nięta przez etykietę, to można tę dyszę odłączyć.



Prace przygotowawcze Instrukcja obsługi GLM-Imaxx

68 / 102 38028433006 pl

Otworzyć prawe drzwiczki etykieciarki i
przesunąć w prawo.

Wcisnąć trzpień zatrzaskowy 1 , pocią-
gnąć za system etykietujący i przesunąć
w lewo.
Z tyłu systemu etykietującego znajduje
się wyłącznik służący do włączania lub
wyłączania próżni. Rys. 27: Trzpień zatrzaskowy na systemie

etykietującym

Przekręcić wyłącznik 1  do ustawienia
OFF.
Prawa dysza próżniowa jest wyłączona.
Ponownie przesunąć aplikator na miej-
sce aż do zatrzaśnięcia.
Zamknąć drzwiczki.
Skontrolować nowe ustawienie za pomo-
cą wydruku próbnego.

Rys. 28: Odłączyć dyszę próżniową

9.5 EcoMotion Printer: Ustawienie wałków dociskowych na
szerokość taśmy nośnej

Wałki dociskowe muszą być tak ustawione, żeby oba wałki dociskowe miały ten sam odstęp
do krawędzi bocznej taśmy nośnej.

- Tylko dla urządzeń z mechanizmem drukującym EcoMotion.

- Przetwarzanie jest zatrzymane.

Otworzyć wałek dociskowy przed trzpieniem nawijającym

Otworzyć prawe drzwiczki etykieciarki i
przesunąć w prawo.
Wyciągnąć dźwignię obrotową i obrócić
w przeciwnym kierunku do ruchu wska-
zówek zegara.
Wałki dociskowe są zdejmowane z wał-
ka odciągającego.

Rys. 29: Otwórzyć
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Ustawienie szerokości

Ustawić wałki dociskowe na szerokość
taśmy nośnej. Jeśli nie jest to możliwe w
przypadku małych etykiet, to prawy wa-
łek dociskowy ustawić centralnie na ta-
śmie nośnej.

Rys. 30: Ustawienie szerokości

Otworzyć wałek dociskowy przed trzpieniem nawijającym

Przekręcić dźwignię obrotową w kierun-
ku zgodnym do ruchu wskazówek zega-
ra, aż do zablokowania.
Zamknąć drzwiczki.

Rys. 31: Zamknąć

9.6 Etykietowanie od dołu za pomocą etykieciarki nadmuchowej lub
stemplującej

W przypadku etykietowania od dołu należy zwrócić uwagę na dokładne doprowadzenie opa-
kowań, np. przy pomocy szyn wyrównujących. Taśmy etykieciarki można przestawić nieza-
leżnie od siebie dla różnych rozmiarów etykiet. Dzięki temu etykieta może być różnie umiesz-
czana na opakowaniu.

Opakowanie musi stabilnie leżeć na zewnętrznych taśmach. Tylko w
ten sposób gwarantuje się niezawodny transport poprzez otwór ety-
kieciarki.

Rys. 32: Ustawianie odstępu między taśmami



Prace przygotowawcze Instrukcja obsługi GLM-Imaxx

70 / 102 38028433006 pl

Symetryczne przestawienie taśm
Pokrętło A i B przestawić o tą samą wartość.

Przestawienie tylnej taśmy
Ustawić gałkę obrotową A.

Przestawienie przedniej taśmy
Ustawić gałkę obrotową B.

Obrócenie etykieciarki o 90 stopni

WSKAZÓWKA

Niebezpieczeństwo kolizji podczas obracania etykieciarką!
Etykieciarka może uderzyć o zespół taśmowy. Niebezpieczeń-
stwo uszkodzeń.
– Ostrożnie obrócić etykieciarkę.

System etykietujący wyciągnąć całkowi-
cie za uchwyt 2 .

Pociągnąć za głowicę kulową 1  oraz
obrócić o ok. 90° stopni.
Ostrożnie obrócić system etykietujący.
Przed końcową pozycją, obrócić głowicę
bez pociągania, aż do jej zablokowania.
Ostrożnie obrócić etykieciarkę, aż do jej
zablokowania.
Ponownie wsunąć za uchwyt głowicę
etykietującą.

Rys. 33: Obrócić etykieciarkę

Wymiana rolki etykiet
Do zmiany rolki etykiet należy całkowicie wyciągnąć głowicę etykietującą z korpusu pod-
stawy urządzenia transportowego i ewentualnie obrócić.
Zmiana rolki etykiet prowadzana jest w taki sam sposób jak w przypadku głowicy Master.
[} 75]

9.7 Ustawienie rotacyjnej łapki etykietującej
Po zluzowaniu śruby radełkowanej etykieciarka może być przesunięta na szynie. W ten spo-
sób kaseta rotacyjnej łapki etykietującej może być ustawiona centralnie na określoną szero-
kość etykiet. Należy postępować w następujący sposób:

Zluzować śrubę radełkowaną.
Przesunąć etykieciarkę, aż środek kasety będzie centralnie znajdować się nad etykietą.
Przykręcić śrubę radełkowaną.
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9.7.1 Wybór pozycjonowania etykiet w przypadku rotacyjnej łapki
etykietującej

W przypadku urządzenia z rotacyjną łapką etykietującą etykiety mogą być umieszczane od
góry, z boku lub z przodu opakowania. Zależnie od wymaganego umieszczenia etykiet moż-
na ustawić pozycjonowanie 1 - 4.

Rys. 34: Podgląd pozycjonowania etykiet
1 Pozycjonowanie etykiet 1: przy etykietowaniu od góry
2 Pozycjonowanie etykiet 2: przy etykietowaniu od góry i płaskich opakowań
3 Pozycjonowanie etykiet 3: przy etykietowaniu z przodu
4 Pozycjonowanie etykiet 4: przy etykietowaniu z boku i wysokich opakowań
5 Etykieciarka
6 Opakowania

Odpowiednio są możliwe następujące ustawienia:
– <Położenie 1>
– <Położenie 2>
– <Położenie 3>
– <Położenie 4>
- Typ etykieciarki: <Etykieciarka rotacyjna>

- Poziom uprawnień: 2

<Konfiguracja> / <Konfiguracja urządzenia> / <Automat> / <Etykieciarka> / <Etykieciarka
rotacyjna> / <Położenie etykiety>
Nacisnąć klawisz funkcyjny z żądanym ustawieniem.

9.8 Etykietowanie od dołu za pomocą etykieciarki taśmowej
W razie potrzeby można wyciągnąć etykieciarkę taśmową z korpusu podstawy urządzenia
transportowego. Jest to wymagane w momencie gdy doprowadzenie powietrza dla chwytaka
musi zostać zmienione dla innych rozmiarów etykiet lub gdy rolka etykiet przy odpowiednim
montażu znajduje się z tyłu.

- Kierunek transportu odbywa się z prawej do lewej strony. Przy odwrotnym kierunku trans-
portu, etykieciarka taśmowa nie obraca się.
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Wyciąganie głowicy etykietującej

Wyciągnąć za uchwyt 1  całkowicie gło-
wicę etykietującą z korpusu podstawy
urządzenia transportowego.

Rys. 35: Uchwyt

Obrócenie głowicy etykietującej w celu zmiany rolki etykiet
Obrócić etykieciarkę: [} 69]

WSKAZÓWKA

Niebezpieczeństwo kolizji podczas obracania etykieciarką!
Etykieciarka może uderzyć o zespół taśmowy. Niebezpieczeń-
stwo uszkodzeń.
– Ostrożnie obrócić etykieciarkę.

Obracać tak głowicę etykietującą, aż rolka etykiet będzie łatwo dostępna.

Wymiana rolki etykiet
Zmiana rolki etykiet prowadzona jest w taki sam sposób jak w przypadku głowicy Master.
[} 75]

Ponowne umieszczanie etykieciarki w pozycji podstawowej
Cofnąć głowicę etykietującą i wsunąć w korpus podstawy urządzenia transportowego do
momentu, aż wyczuwalnie zazębi się w swoim położeniu.
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9.8.1 Poprzeczne ustawianie etykieciarki taśmowej
Poprzeczna pozycja etykieciarki taśmowej 1  wynika z położenia wspornika ograniczającego
znajdującego się pod etykieciarką taśmową 4 . Przy wsuwaniu etykieciarka taśmowa z
amortyzatorem magnetycznym 2  opiera się o wspornik ograniczający i blokuje się.

Określić miarę, do której etykieciarka ta-
śmowa powinna być ustawiona po-
przecznie.
Etykieciarkę taśmową wyciągnąć za
uchwyt na bok.
Poluzować nakrętki z tyłu mocowań
wspornika ograniczającego 3 .

Przesunąć wspornik ograniczający 4  o
wymaganą miarę w otworach podłuż-
nych.
Ponownie przykręcić nakrętki mocowań
wspornika 3 .
Wsunąć etykieciarkę taśmową pod
wspornik ograniczający 4 , aż się zablo-
kuje.

Rys. 36: Wspornik ograniczający na etykie-
ciarce taśmowej, widok od dołu

9.8.2 Ustawienie doprowadzenia powietrza dla chwytaka
Wydrukowane etykiety są odbierane przez chwytaki przy drukarce i transportowane pod ety-
kietowane opakowanie. Dla etykiet o różnych szerokościach jest dostępnych 8 chwytaków z
integrowanymi dyszami próżniowymi.
Odpowiednio do szerokości etykiet należy pojedynczo włączyć lub wyłączyć dysze próżnio-
we.

Ustalenie dysz chwytaka

Oderwać etykietę z taśmy nośnej.
Nakładać od lewej strony.
Zliczyć liczbę zdjętych chwytaków.
Na rysunku należy ustawić dla etykiety
próżnię dla czterech chwytaków ozna-
czonych strzałką.

Rys. 37: Ustalenie dysz chwytaka
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Włączanie lub wyłączanie dysz próżniowych
Włączniki dysz próżniowych znajdują się z tyłu systemu etykietującego. System etykietujący
można otworzyć przy wyciągniętej głowicy etykietującej po zluzowaniu blokady, patrz strona.
[} 71]

1 Dysza chwytaka włączona

Rys. 38: Włącznik dysz chwytaka

2 Dysza chwytaka wyłączona

Odległość między włączonymi chwytakami i krawędzią etykiet powinna wynosić przynajmniej
8 mm. W przypadku specjalnych kształtów zaletą może być, iż etykieta jest transportowana
tylko przez jeden chwytak.

Nie należy włączać więcej niż dwa chwytaki, w przeciwnym razie
zbyt długo trwa proces powstawania próżni.

Centralne ustawianie chwytaka na etykiecie
Etykiety muszą być umieszczone centralnie na chwytakach podczas transportu. Oprócz tego
system etykietujący można przesuwać poziomo. Z tyłu znajduje się jednostka regulująca.

Wycentrowanie chwytaka

Kręcić śrubą radełkowaną 2  lub śrubo-
krętem przy śrubie 3 , aż system etykie-
tujący znajdzie się w wycentrowanej po-
zycji.

Rys. 39: Jednostka regulująca

9.9 Aplikator etykiet DIN A5
Za pomocą aplikatora etykiet DIN A5 można umieścić etykiety DIN A5 na opakowaniach.

Wymiary etykiet
Standardowo: DIN A5, szerokość etykiety: 210 mm, długość etykiety: 114,5 mm.
Przy zastosowaniu innych wymiarów etykiet niż standardowo DIN A5 należy dopasować płyt-
kę nadmuchową do odpowiedniego wymiaru etykiet.

Oryginalne etykiety należy ustawić do płytki nadmuchowej.
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Rys. 40: Pozycjonowanie etykiet
Jeżeli używane są etykiety mniejsze niż DIN A5, etykieta musi pokryć ostatni rząd otworów

1  płytki nadmuchowej. Jeżeli nie jest to zachowane, wówczas płytka nadmuchowa 2  może
zostać przesunięta w obu kierunkach.

9.9.1 Ustawienie aplikatora etykiet DIN A5
Należy postępować w następujący sposób:

Poluzować śruby Torx 3  po obu stro-
nach systemu etykietującego.
Przesunąć tak płytkę nadmuchową, aż
pierwszy rząd otworów zostanie całkowi-
cie pokryty przez etykietę.

Dokręcić śruby Torx 3  po obu stronach
systemu etykietującego.

Rys. 41: Śruby Torx systemu etykietującego

9.10 Wymiana rolki etykiet
Jeżeli rolka etykiet kończy się lub należy założyć rolkę etykiet innego rodzaju, to rolka etykiet
może zostać zmieniona.

Urządzenie z aktywnym skanerem etykiet : Zmiana rolki etykiet po-
winna następować tylko przy włączonym urządzeniu. Gdy zmiana
rolki etykiet ma miejsce przy urządzeniu wyłączonym, uruchomienie
urządzenia nie spowoduje skanowania rolki etykiet. Dopiero po za-
mknięciu klapki drukarki, rolka etykiety zostanie przeskanowana.

Otworzyć prawe boczne drzwiczki etykieciarki.
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Etykieciarka z zapadką blokującą, trzpieniem zatrzaskowym lub zamknięciem
magnetycznym

Podnieść zapadkę blokującą 1  i odchy-
lić w lewo system etykietujący.

lub
Nacisnąć trzpień zatrzaskowy 2 , pocią-
gnąć głowicę etykietującą i przesunąć w
lewo.

lub
W przypadku rotacyjnej łapki etykietują-
cej, zluzować głowicę etykietującą z mo-
cowania magnetycznego i odchylić w le-
wo.

Rys. 42: Zapadka blokująca i trzpień zatrza-
skowy

Otworzyć głowicę drukującą

Platen Printer: Przekręcić dźwignię ob-
rotową 3  w kierunku strzałki.

lub
EcoMotion Printer: Przekręcić dźwignię
obrotową 3  w przeciwnym kierunku do
strzałki.

Rys. 43: Dźwignia obrotowa

EcoMotion Printer: Otworzyć wałek dociskowy przed trzpieniem nawijającym

Wyciągnąć dźwignię obrotową i obrócić
w przeciwnym kierunku do ruchu wska-
zówek zegara.
Wałki dociskowe są zdejmowane z wał-
ka odciągającego.
Usunąć taśmę nośną etykiet z drukarki.

Rys. 44: EcoMotion Printer
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Odchylić wałek dociskowy

Zluzować śrubę radełkowaną 5 .

Ramię 4  odchylić w lewo.

Przykręcić śrubę radełkowaną 5 .

Rys. 45: Wałek dociskowy

Usunąć rolkę etykiet

Odchylić w przód dźwignię napinającą
6 .

Pozostałą rolkę etykiet może teraz zdjąć
z wałka.

Rys. 46: Oprawka rolki etykiet

Usunąć rolkę nośną

Wyciągnąć trzpień nawijający 7  z rolką
nośną.
Wyciągnąć trzpień nawijający z rolki no-
śnej.

Rys. 47: Trzpień nawijający

Założyć nową rolkę etykiet

Wsunąć rolkę etykiet na oprawkę dla rol-
ki etykiet.

Złożyć dźwignię napinającą 6  na wy-
centrowaną rolkę etykiet 8 .
Jeżeli rdzeń rolki jest mniejszy lub więk-
szy niż trzpień mocujący, to średnica ze-
wnętrzna oprawki rolki może być 8 -
zmniejszona obracając rolkę etykiet 
w lewo lub + zwiększona obracając w
prawo.

Rys. 48: Oprawka rolki
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Użyć rolki nośnej

Ponownie włożyć trzpień nawijający 7 .
Trzpień nawijający zaskoczy automa-
tycznie w zapadkę.

Rys. 49: Trzpień nawijający

Przeprowadzić rolkę etykiet przez drukarkę

Usunąć etykiety o długości przekraczają-
cej 30 cm z taśmy nośnej.
Założyć taśmę nośną zgodnie z schema-
tem.

Rys. 50: Schemat zakładania

EcoMotion Printer: Otworzyć wałek dociskowy przed trzpieniem nawijającym

Przekręcić dźwignię obrotową w kierun-
ku zgodnym do ruchu wskazówek zega-
ra, aż do zablokowania.

Rys. 51: EcoMotion Printer

Założyć taśmę nośną na trzpień

Założyć taśmę nośną pod kołek trzpienia
nawijającego 11 .
Nawinąć kilka razy taśmę nośną obraca-
jąc w kierunku strzałki.

Rys. 52: Trzpień nawijający
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Zamykanie głowicy drukującej

Urządzenie z drukarką termotransferową: Proszę zwrócić uwagę
przy zakładaniu taśmy termotransferowej na to, żeby taśma nie była
napięta przed zamknięciem zespołu drukującego. Jeśli taśma termo-
transferowa jest napięta, to głowica drukująca nie wpadnie w zapad-
kę i będzie otwierać się nagle podczas drukowania.

Platen Printer: Obrócić w dół dźwignię
obrotową 12  przy drukarce i zamknąć
głowicę drukującą.

lub
EcoMotion Printer: Obrócić w górę
dźwignię obrotową 12  przy drukarce i
zamknąć głowicę drukującą. Rys. 53: Dźwignia obrotowa

Założyć pierścień mocujący

Umieścić pierścień mocujący 9  rolki
prowadzącej 10  z boku nośnika papieru
w celu prowadzenia taśmy równolegle.
Nacisnąć kilkakrotnie <FEED> celem
wydrukowania pustych etykiet.
Sprawdzić przy tym założenie, prowa-
dzenie i nawijanie taśmy etykiet.
Głowicę etykietująca ponownie przekrę-
cić, aż zostanie zablokowana.
Zamknąć boczne drzwiczki systemu ety-
kietującego. Rys. 54: Schemat zakładania

9.11 Ręczne doprowadzanie opakowań
Przy zmieniających się wielkościach opakowań, należy dopasować szyny wyrównujące pro-
wadzenia opakowań do każdej wielkości produktu. Odstęp pomiędzy szynami wyrównujący-
mi powinien być większy niż szerokość opakowania.

9.11.1 Wycentrowanie opakowań
W przypadku podzielonych taśm transportowych stosuje się generalnie wyrównywanie opa-
kowań do środka. Przy zmianie szerokości opakowań obie szyny wyrównujące należy prze-
sunąć od środka o taką samą wartość.
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Rys. 55: Wycentrowanie opakowań

Zluzować uchwyt krzyżakowy 1 .
Przednią i tylną szynę wyrównującą przestawić o taką samą miarę od osi środkowej w
przód lub w tył.

Przykręcić uchwyt krzyżakowy 1 .

9.11.2 Boczne doprowadzenie opakowań
W przypadku bocznego doprowadzania opakowań szyna wyrównująca jest wcześniej na sta-
łe ustawiona a druga szyna zostanie ustawiona odpowiednio do szerokości opakowania.

Rys. 56: Boczne doprowadzenie opakowań

Poluzować uchwyt krzyżakowy 1 .
Przesunąć szynę wyrównującą na odpowiednią szerokość.

Przykręcić uchwyt krzyżakowy 1 .

9.12 Taśma w kształcie V (opcja)
Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w taśmy w kształcie litery V. Taśmy w kształ-
cie litery V są to ukośnie regulowane taśmy transportowe, za pomocą których mogą być bez-
piecznie transportowane nieforemne i trudne do transportu towary, takie jak kapusta, sałata,
kurczak, itp.
Taśmy w kształcie litery V muszą być wyjątkowo uruchamiane przez serwis Bizerba.
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Rys. 57: Taśma w kształcie litery V, widok z boku
1 Mechanizm regulujący z korbką 3 Dźwignia wahliwa do wymiany taśmy
2 przednia część taśmy w kształcie litery V 4 tylna część taśmy w kształcie litery V

Nachylenia przednich 2  i tylnych części taśmy V 4  można ustawić pojedynczo. Do tego ce-
lu każda taśma w kształcie litery V jest wyposażona w dwa mechanizmy regulujące 1 :

– lewy mechanizm regulujący do pochyłego ustawienia przedniej części taśmy V 2

– prawy mechanizm regulujący do pochyłego ustawienia tylnej części taśmy V 4

9.12.1 Ustawienie pochyłe taśm w kształcie litery V
Optymalne ustawienie pochyłe taśm w kształcie litery V jest zależne od produktu. Przeprowa-
dzając testy z produktem przeznaczonym do etykietowania należy ustalić najlepsze ustawie-
nie.

Nacisnąć < Stop>.
Zatrzymać taśmę transportową.
W przypadku taśmy w kształcie litery V
ustawić nachylenie obu części taśmy po-
przez kręcenie korbką 2  przy obu me-
chanizmach regulujących.

Na wskaźniku referencyjnym 1  danego
mechanizmu regulującego odczytać na-
chylenia dla przedniej i tylnej taśmy V.

Rys. 58: Mechanizm regulujący przy taśmie w
kształcie litery V

Za pomocą wskaźników referencyjnych 1  na wszystkich taśmach w kształcie litery V
urządzenia ustawić tylne części V- taśmy na takie same wartości oraz przednie części V-
taśmy na takie same wartości.
Uruchomić urządzenie naciskając <Start> i przeprowadzić pracę próbną z produktem
przeznaczonym do etykietowania.
Powtórzyć proces, aż zostanie osiągnięty zadawalający wynik.
Po ustawieniu pochyłym taśm w kształcie litery V skontrolować ustawienie wysokości ety-
kieciarki i w razie potrzeby je skorygować.
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9.13 Kalibracja fotokomórki etykiet
Fotokomórki etykiet mogą się automatycznie kalibrować w głowicy drukującej.

- Poziom uprawnienia: 2

<Konfiguracja> / <Konfiguracja urządzenia> / <Drukarka> / <Czujnik drukarki> / <Auto.
kalib. FK-prąd trans.>
Pojawi się następujący meldunek: "Założ papier w drukarce, pozostaw drukarę otwartą!".
Otworzyć głowicę drukującą oraz założyć papier nośny bez etykiet.
<OK>
Fotokomórki etykiet zostaną skalibrowane. Po kalibrowaniu pojawi się następujący mel-
dunek: "Kalibracja FK zakoń., założyć papier!"
Założyć papier.
Zamknąć mechanizm drukujący oraz urządzenie.
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10 Obsługa
10.1 Włączanie urządzenia

Proszę włączyć urządzenie przynajmniej 20 minut przed uruchomie-
niem produkcji. W tym czasie waga osiąga swoją temperaturę robo-
czą. Wcześniejsze uruchomienie produkcji może wpłynąć ujemnie
na dokładność ważenia.

Jeżeli urządzenie jest wyłączane na krótki czas, należy odczekać
przynajmniej 10 sekund przed ponownym włączeniem, aby upewnić
się, że urządzenie było całkowicie wyłączone.

1 Włącznik/Wyłącznik

Rys. 59: Włącznik/Wyłącznik

2 Przycisk Reboot

- Urządzenie zostało ustawione oraz podłączone zgodnie z wytycznymi.

- Warunki eksploatacji urządzenia zostały spełnione.

- Taśma ważąca jest pusta.

Nacisną "1" obok włącznika/wyłącznika.
Menu główne pojawia się po kilku sekundach.
Odczekać 20 minut z uruchomieniem produkcji.

10.2 Wyłączanie urządzenia

Częste przerwy na odpoczynek, podczas których urządzenie jest
wyłączone, mogą mieć zły wpływ na dokładność ważenia. Proszę
pozostawić urządzenie włączone podczas krótkich przerw w produk-
cji. Proszę wyłączyć urządzenie dopiero na koniec produkcji.

Nacisnąć <Stop>.
Nacisnąć na "0" przy przełączniku WŁ-/WYŁ.

10.3 Prace przygotowawcze
Przed rozpoczęciem etykietowania wymagane są następujące prace przygotowawcze:
– Ustawić etykieciarkę [} 64]
– Zmienić rolkę etykieciarki [} 75]
– Ustawić szyny wyrównujące [} 79]
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W zależności od zastosowanego wyposażenia dodatkowego inne
prace przygotowawcze mogą okazać się konieczne. Należy zapo-
znać się z dokumentacją odpowiedniego wyposażenia dodatkowe-
go.

10.4 Wywoływanie artykułu
Artykuł przeznaczony do etykietowania musi zawierać wymagane dane pod numerem PLU
(numer artykułu) w systemie.
W zależności od konfiguracji Państwa urządzenia względnie bazy danych, istnieją różne spo-
soby wywoływania artykułu:
– ręcznie poprzez numer PLU [} 84]
– ręcznie poprzez numer PLU i klienta [} 84]
– Urządzenia z ekranem dotykowym: ręcznie poprzez klawiaturę szybkiego dostępu
[} 61]

– automatycznie przez EDP lub skaner

Jeżeli wywołujecie Państwo artykuł ręcznie przy użyciu numeru PLU
oraz ewentualnie numeru klienta, istnieje możliwość wyszukiwania
artykułu przy odpowiedniej konfiguracji na podstawie tekstu artykułu
[} 84].

10.4.1 Wywoływanie artykułu poprzez numer PLU oraz ewentualnie
poprzez numer klienta

Artykuł można założyć w bazie danych jak przedstawiono poniżej:
– tylko pod numerem PLU
– pod stałą kombinacją składającą się z numeru PLU i numeru klienta

Konfiguracja bazy danych nie jest tematem niniejszej dokumentacji.
Proszę zwrócić się do Państwa doradców handlowych lub działu ser-
wisu Bizerba w celu uzyskania dodatkowych informacji.

- Poziom uprawnienia: 2

<Dane artykułu> / <PLU>
Pobrać numer PLU [} 43].
Ewentualnie pobrać numer klienta [} 43].
<OK>

Numer artykułu pojawi się na klawiszu funkcyjnym <PLU>. Artykuł będzie w użyciu od na-
stępnego etykietowania.

10.4.2 Wyszukiwanie artykułu poprzez tekst artykułu
Istnieje możliwość wyszukania artykułu do wywołania poprzez tekst artykułu.

- Poziom uprawnienia: 2
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- Tabela z danymi artykułu zawiera atrybut "Tekst artykułu".

- Do każdego artykułu zarządzany jest jeden tekst artykułu.

<Dane artykułu> / <PLU>
Nacisnąć <Tekst artykułu>.
Pojawi się lista wszystkich dostępnych tekstów artykułu z przyporządkowanymi numera-
mi PLU oraz ewentualnie z numerem klienta.
Wprowadzić jedną lub więcej liter początkowych wyszukiwanego tekstu artykułu.
W liście są wyświetlone dostępne teksty artykułów od wprowadzonych liter początko-
wych.
Wybrać oraz potwierdzić tekst artykułu wyszukiwanego artykułu.
<OK>

Numer przynależącego artykułu pojawi się na klawiszu funkcyjnym <PLU>. Artykuł będzie w
użyciu od następnego etykietowania.

10.5 Czytanie aktualnych danych artykułu
Funkcja ta umożliwia wczytywanie aktualnych danych artykułu.

- Poziom uprawnienia: 1

<Dane artykułu> / <Czytaj akt. dane artykułu> / <PLU aktualne>
Aktualne dane artykułu pojawiają się w edytorze danych artykułu.

10.6 Edytowanie aktualnych danych artykułu
Funkcja ta umożliwia edytowanie danych aktualnie wywołanego artykułu dla aktualnego ety-
kietowania. Zmiany nie zostaną zapisane w bazie danych.

- Poziom uprawnienia: 3

<Dane artykułu> / <Zmień akt. dane artykułu> / <PLU aktualne>
Aktualne dane artykułu pojawiają się w edytorze danych artykułu.
Edytować dane artykułu.
Zapisać i zamknąć edytor danych artykułu. [} 52]

Zmiany zostaną zapisane tylko dla aktualnego etykietowania.

10.7 Zerowanie wagi
Urządzenie ustawia się po włączeniu i w określonych przedziałach czasu automatycznie na
"0". Jeżeli wartość masy nie jest równa "0", mimo iż na wadze nie leży żadne opakowanie, to
waga może być zerowana ręcznie. Ręczne zerowanie jest możliwe w zakresie ±2% od masy
maksymalnej.
W przypadku wag automatycznych korekta punktu zera wagi jest przypisywana po określo-
nym czasie lub też po określonej liczbie opakowań. Urządzenie zatrzymuje się wówczas na
krótki czas.

Ciała obce znajdujące się na wadze mogą być przyczyną wyświetle-
nia masy większej niż 0.

Odciążyć i wyczyścić taśmę ważącą.
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Jeżeli taśma ważąca jest pusta, nacisnąć < >0< >.
Wyświetlacz masy jest ustawiony na "0".

10.8 Etykietowanie

Warunki doprowadzania opakowań są podane w instrukcji użytkowa-
nia.

- Urządzenie jest skonfigurowane dla środowiska produkcyjnego.

- Wywołano artykuł przeznaczony do etykietowania [} 84], lub wymagane dane artykułu zo-
stały zapisane ręcznie w jeden z następujących sposobów:
- w aktualnej tabeli danych artykułu [} 85]
- za pomocą funkcji pojedynczej

- Dane artykułu są kompletne.

- Waga jest wyzerowana.

Uruchomić urządzenie
Nacisnąć <Start>.
Uruchomić taśmę transportową.

Doprowadzić opakowania
Przy ręcznym doprowadzeniu opakowań: Doprowadzić opakowania uwzględniając wa-
runki doprowadzania opakowań.
Jeżeli przez określony czas opakowania nie są doprowadzane do urządzenia, to taśmy
transportowe zatrzymują się automatycznie. Jeśli tylko opakowania będą znowu dopro-
wadzane, to taśmy transportowe włączają się automatycznie.

Zatrzymać urządzenie
Nacisnąć <Stop>.

10.9 Drukowanie etykiety sumacyjnej
Można wyznaczyć dla znakowania/etykietowania sumę na artykuł lub sumy na kilka artyku-
łów. Przy osiągnięciu sum jest drukowana etykieta sum. Wydruk następuje zależnie od usta-
wionego wywołania sumy w następujący sposób:
– ręcznie: Wydruk zostanie wywołany po ręcznym zatrzymaniu sumy klawiszem funkcyj-

nym. [} 87]
– synchronicznie: Wydruk zostanie automatycznie wywołany po zatrzymaniu sumy. [} 87]
– asynchronicznie: Brak zatrzymania sumy. Druk następuje automatycznie na drukarce ze-

wnętrznej.

Wybór wstępny sum jest udokumentowany w instrukcji użytkowania.
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10.9.1 Ręczne drukowanie etykiety sumacyjnej
Przy osiągniętym wyborze wstępnym sum taśma ważąca zatrzymuje się i pojawia się komu-
nikat, przykładowo "Suma 1 osiągnięta".

- Poziom uprawnienia: 2

- Dla osiągniętej sumy jest konfigurowane ręczne wywoływanie sum.

Potwierdzić komunikat.
<Dane produkcyjne> / <Wywołaj sumę>
Wybrać sumę, przykładowo <Suma 1>.
Etykieta sumacyjna zostanie wydrukowana.
Przytrzymać dłoń pod etykieciarką i odebrać etykietę sumacyjną.
Potwierdzić komunikat "Pokwituj wydruk sumy".
Ręcznie nanieść etykietę sumacyjną.

10.9.2 Synchroniczne drukowanie etykiety sumacyjnej
Przy osiągniętym wyborze wstępnym sum taśma ważąca zatrzymuje się i następuje automa-
tyczny wydruk etykiety sumacyjnej. Pojawi się komunikat "Pokwituj wydruk sumy".

- Poziom uprawnienia: 2

- Dla osiągniętej sumy synchroniczne wywoływanie sum jest konfigurowane.

Przytrzymać dłoń pod etykieciarką i odebrać etykietę sumacyjną.
Potwierdzić komunikat "Pokwituj wydruk sumy".
Ręcznie nanieść etykietę sumacyjną.

10.10 Ręczne wywoływanie raportu statystyki
Raporty statystyki są z reguły wywoływane automatycznie zgodnie z wyznaczonym kryterium
wywoływania. Są one wysyłane zależnie od konfiguracji na drukarkę, nośnik danych lub PC/
EDP.
Następujące funkcje umożliwiają ręczne wywoływanie raportów statystyki:

<Raport statysty. gł.>: Wywoływanie oraz kasowanie raportu statystyki głównej.

<Report statyst.dod.>: Wywoływanie oraz kasowanie raportu statystyki dodatkowej.

<Raport dowol.stat. 1>: Wywołać i skasować raport dowolnej statystyki 1.

<Report dowol.stat. 2>: Wywołać i skasować raport dowolnej statystyki 2.

Po wywołaniu dane statystyki zostaną skasowane.

- Poziom uprawnienia: 2

<Dane produkcyjne> / <Wywołać raport. staty.>
Nacisnąć klawisz funkcyjny żądanego raportu.

Statystyka zostanie wywołana oraz skasowana.
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Raport zostanie skasowany po pomyślnym wywołaniu. Wcześniej
urządzenie nie może kontynuować pracy.
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11 Usuwanie usterek
Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie sami usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwi-
sem Bizerba. Proszę podać następujące dane do serwisu Bizerba:
– typ urządzenia (patrz tabliczka znamionowa)
– numer urządzenia (patrz tabliczka znamionowa)
– wersja programowa urządzenia
– Opis usterek

To znacznie ułatwia przygotowanie naprawy serwisowej.

11.1 Usuwanie zakłóceń podczas resetu
Wiele zakłóceń produkcyjnych można usunąć korzystając z resetu.

11.1.1 Przeprowadzanie resetu opakowań
Wykonując reset opakowań kasowane są dane wszystkich opakowań na taśmach transporto-
wych i wszystkie rozpoczęte dialogi interfejsów.

- Automat jest zatrzymany.

Uprzątnąć taśmy transportowe urządzenia.

Urządzenia z ekranem dotykowym
Klawiszem <Więcej klawiszy funkcyjnych> wyświetlić dodatkowe klawisze [} 34].
Nacisnąć jednocześnie <Shift>, <ALT> oraz <R>.

11.2 Komunikaty

W celu objaśnienia komunikatów patrz instrukcja użytkowania.

11.2.1 Potwierdzenie komunikatów
Urządzenie wyświetli następujące klawisze funkcyjne razem z komunikatami o błędach:

<Przerwij>: Zamknąć wyświetlenie. Przetwarzanie pozostaje zablokowane
(Lock).

<Akceptuj>: Zamknąć wyświetlanie oraz zezwolić na przetwarzanie (Lock za-
kończony).

<Akceptuj wszystko>: Wszystkie komunikat, których przyczyna została usunięta po-
przez wykonanie resetu opakowań o błędach znikną. Urządze-
nie wykonuje reset opakowań. Uprzątnąć taśmy transportowe
urządzenia.

<Zamknij okno>: Zamknąć wyświetlenie. Przetwarzanie pozostaje zablokowane
(Lock).

<Następny komunikat>: Wywołać następny komunikat o błędzie.

<Szczegóły [ETC]>: Wywołać informacje odnośnie komunikatu o błędzie.
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<Rozwiąż problem[ETC]>: Zezwolić na wyświetlanie propozycji rozwiązywania problemów.

<Lista błęd.>: Wywoływać listę błędów.

11.2.2 Ponowne wyświetlenie meldunków o blokadzie
Meldunki o blokadzie to meldunki, które blokują przetwarzanie. Następujący symbol oznacza

meldunki o blokadzie: . Jeżeli ustawiona jest blokada, istnieje możliwość wyświetlenia
meldunku o blokadzie.

Nacisnąć na <Clear>.
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12 Konserwacja
12.1 Informacje ogólne
Tylko przy regularnej konserwacji oraz pielęgnacji zagwarantowane jest bezpieczeństwo
urządzenia oraz jego funkcji. Szczególnie ważne jest to, aby przestrzegać cykli konserwacji.
Plany czyszczenia oraz konserwacji umożliwiają przegląd wszystkich sposobów czyszczenia
oraz planowych czynności konserwacyjnych.
Jeżeli podczas prac konserwacyjnych i/lub czyszczących pojawią się problemy, prosimy o
kontakt z serwisem Bizerba.

12.2 Środki bezpieczeństwa
Prace konserwacyjne wymagają znajomości maszyny oraz technik bezpieczeństwa jak rów-
nież mechaniki oraz/lub elektroniki. Prace konserwacyjne są przeprowadzane wyłącznie
przez autoryzowany serwis. Dotyczy to w szczególności prac elektrycznych.

Przed wszystkimi pracami naprawczo – konserwacyjnymi, wyłączyć
przełącznik WŁ., oraz wyciągnąć wtyczkę. Odłączyć zasilanie sprę-
żonym powietrzem.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie elektryczne w szafce rozdzielczej mimo wyłączonego
przełącznika WŁ./WYŁ.!
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.
– Przed podjęciem prac w szafce rozdzielczej należy wyciągnąć

wtyczkę.
– Prace w szafce rozdzielczej mogą być wykonywane wyłącznie

przez wykwalifikowany personel lub pracowników serwisu firmy
Bizerba.

 OSTRZEŻENIE

Zaopatrzenie w sprężone powietrze pozostaje włączone pod-
czas wyłączania urządzenia - także podczas odłączenia połą-
czenia sieciowego!
Podczas prac przy urządzeniu istnieje niebezpieczeństwo ran
ciętych przy podzespołach urządzenia napędzanych sprężonym
powietrzem.
– Przed podjęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć źródło

sprężonego powietrza.
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 OSTRZEŻENIE

Automatycznie startujące podzespoły!
Podczas pracy podzespoły mogą się automatycznie włączyć
lub wyłączyć.
Ciężkie obrażenia i szkody materialne.
– Należy nosić przylegającą odzież i siatkę na włosy.
– Nie można nosić naszyjników, krawatów etc.
– Palce oraz dłonie należy trzymać z dala od ruchomych części

urządzenia.
– Przed wszystkimi pracami naprawczo – konserwacyjnymi wyłą-

czyć urządzenie przy szafce rozdzielczej.
– Urządzenia z opcją awaryjnego zatrzymania urządzenia: Naci-

snąć przycisk zatrzymania awaryjnego.

 OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wciągnięcia pomiędzy obracające się czę-
ści urządzenia!
Podczas pracy automatycznej istnieje niebezpieczeństwo wcia-
gnięcia w obszar taśmy transportowej. Skutkami mogą być
ciężkie obrażenia i szkody materialne.
– Należy nosić przylegającą odzież i siatkę na włosy.
– Nie można nosić naszyjników, krawatów etc.
– Palce oraz dłonie należy trzymać z dala od ruchomych części.

WSKAZÓWKA

Przedmioty na taśmach transportowych!
Możliwe szkody materialne spowodowane przedmiotami znaj-
dującymi się na taśmie transportowej.
– Nie kłaść przedmiotów na taśmy transportowe i nie używać taśm

transportowych jako składnicy.

12.3 Czyszczenie
12.3.1 Wskazówki dotyczące czyszczenia
Zalecane środki czyszczące Numer zamówienia

Środek do czyszczenia okien 95 120 850 000

Waciki kosmetyczne (100 sztuk) 94 008 900 090

LR-płyn do usuwania etykiet 95 943 000 000
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Zalecane środki czyszczące Numer zamówienia

Preparat do czyszczenia rolek w drukarce 94 008 900 088

Zestaw czyszczący do głowic termicznych 50 777 050 000

Preparat do czyszczenia głowicy termicznej
400 ml

94 008 900 133

Do czyszczenia nie wolno używać:
– przedmiotów ostrych, twardych lub z ostrym zakończeniem
– myjek ciśnieniowych lub parowych
– sprężonego powietrza
– środków czyszczących na bazie chloru
– środków zagrażających zdrowiu i zawierających rozpuszczalniki

12.3.2 Panel obsługowy z wyświetlaczem
Czyścić miękką, niestrzępiącą się, wilgotną ścierką. Nie stosować narzędzi ściernych. Śro-
dek czyszczący musi być dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi.

12.3.3 Szafka rozdzielcza
Czyścić miękką, niestrzępiącą się, wilgotną ściereczką. Do pielęgnacji powierzchni metalowej
i ochrony przed korozją służy tylko olej serwisowy Bizerba (96001740000).

12.3.4 Taśmy transportowe
Taśmy transportowe należy czyścić regularnie dopuszczonymi środkami czyszczącymi zgod-
nie z tabelą czyszczenia i konserwacji. Wytyczne dot. czyszczenia są jednakowe dla wszyst-
kich rodzajów taśm.
Po każdym zanieczyszczeniu taśm transportowych, należy je dokładnie wyczyścić przy uży-
ciu szczotek, piany lub ściereczki. Nie wolno używać myjki wysokociśnieniowej oraz nie wol-
no zanurzać taśm w środkach czyszczących, lecz czyścić je ściereczką.
Należy zadbać o wentylację i wprowadzić przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Po czyszczeniu należy wytrzeć taśmy do sucha.

12.3.5 Prowadzenie opakowań
Czyścić miękką, niestrzępiącą się, wilgotną ściereczką. W przypadku mocnych zabrudzeń
użyć płynu do usuwania etykiet. Proszę uwzględnić przy tym wskazówki zastosowania płynu
do usuwania etykiet.

12.3.6 Fotokomórki oraz folia odblaskowa
Czyścić miękką, niestrzępiąca się, wilgotną ściereczką.



Konserwacja Instrukcja obsługi GLM-Imaxx

94 / 102 38028433006 pl

12.3.7 Czyszczenie drukarki

Wyłączanie urządzenia przełącznikiem
WŁ./WYŁ.
Otworzyć prawe boczne drzwi etykieciar-
ki.
Przekręcić dźwignię obrotową na drukar-
ce przeciwnie do ruchu wskazówek ze-
gara.
Głowica drukująca jest otwarta.
Zdjąć papier podłożowy/taśmę nośną z
drukarki. Rys. 60: Otworzyć głowicę drukującą

Czyszczenie termicznej głowicy drukującej

WSKAZÓWKA

Termiczna głowica drukująca jest zabezpieczona pasywacją
szklaną!
Przy uszkodzeniu istnieje ryzyko zniszczenia termicznej głowi-
cy drukującej.
– Nie wolno dotykać termicznej głowicy drukującej ani czyścić jej

twardymi/ostrymi przedmiotami.
– Nie wolno spryskiwać termicznej głowicy drukującej.

Należy uważnie czyścić termiczną głowi-
cę drukującą 1  używając płynu do
czyszczenia firmy Bizerba lub czyścić
patyczkami kosmetycznymi zwilżonymi
w spirytusie.
Wytrzeć suchą szmatką.

Rys. 61: Czyszczenie termicznej głowicy
drukującej
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Czyszczenie rolek prowadzących
Istnieje możliwość zdjęcia rolek w celu ich wyczyszczenia.

Chwycić rolki prowadzące 1  z przodu
oraz z tyłu a następnie wyciągnąć zdecy-
dowanym ruchem (zatrzaśnięcie spręży-
nowe).
Wyczyścić rolki prowadzące spirytusem
oraz wysuszyć.

Ponownie włożyć rolki prowadzące 1 ,
aż do zatrzaśnięcia.

Rys. 62: Rolki prowadzące

Czyszczenie wałków drukujących
Istnieje możliwość zdjęcia wałków do wyczyszczenia.

Podnieść blokadę 2  oraz wyciągnąć
oburącz blachę prowadzącą 3 .

Wyciągnąć wałki drukujące 1 .
Wyczyścić wałki drukujące spirytusem
oraz wysuszyć.
Natłuścić obie osie oraz zamontować do
łożyska prowadzącego na płycie głów-
nej. Przy tym należy obrócić wałki druku-
jące 1 , aż do zatrzaśnięcia się osi w
przyjęciu.

Wsunąć blachę prowadzącą 3 , aż do
zatrzaśnięcia się blokady 2 . Rys. 63: Wyciągnąć wałki drukujące
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Wyczyścić wałki cofające
Istnieje możliwość zdjęcia wałków cofających do wyczyszczenia.

Poluzować śrubę Torx 1 .
Zdjąć żebro spadowe.

Wyciągnąć wałki cofające 3 .
Wyczyścić wałki cofające spirytusem
oraz wysuszyć.
Natłuścić obie osie.

Zamontować wałki cofające 3 .
Poprowadzić żebro spadowe ponad koł-
kiem prowadzącym 2 , oraz przykręcić
używając dwóch śrub Torx 1 .

Rys. 64: Wyciągnąć wałki cofające

Przygotowanie maszyny do pracy
Załadować papier podłożowy do drukar-
ki.
Przekręcić dźwignię obrotową zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
Głowica drukująca jest zamknięta.
Nacisnąć na <Feed> oraz wydrukować
więcej etykiet.
Kontrolować rozwijanie, prowadzenie
oraz nawijanie taśmy etykietującej.

Rys. 65: Zamykanie głowicy drukującej
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13 Dane techniczne
Celem zapoznania się z kompletnymi danymi technicznymi należy skorzystać z instrukcji
użytkowania.

13.1 Drukarka
Etykieciarka może być wyposażona w drukarkę termiczną lub termotransferową o szerokości
80 mm lub 160 mm. W zależności od wariantu drukarki, dostępne są dwie obudowy etykie-
ciarki o różnej szerokości.

Wersja drukarki 80 mm 160 mm

Rozdzielczość 8 Dot/mm:
Szerokość druku / Liczba
Dots

80 mm (3") / 640 Dot
56 mm (2") / 448 Dot

160 mm (6") / 1280 Dot
104 mm (4") / 832 Dot
80 mm (3") / 640 Dot
56 mm (2") / 448 Dot

Rozdzielczość 12 Dot/mm:
Szerokość druku / Liczba
Dots

80 mm (3") / 960 Dot 160 mm (6") / 1920 Dot
104 mm (4") / 1248 Dot
80 mm (3") / 960 Dot

Proces drukowania Drukowanie termiczne bezpośrednie, opcjonalnie termiczne transfero-
we

Prędkość druku 150 mm/s, opcjonalnie 250 mm/s; zależne od szerokości druku oraz
rozdzielczości

Wyjście etykiet Nadruk skierowany do góry, strona z klejem do dołu

Aplikatory Automatyczne naniesienie etykiety na opakowanie przy wykorzystaniu
etykieciarki nadmuchowej, rotacyjnej, łapki etykietującej, etykieciarki
stemplującej lub taśmowej.

13.1.1 Rolka etykiet, rolka nawijająca, etykiety

Rys. 66: Wymiary

Rolka etykiet

Wersja drukarki 80 mm 160 mm

Średnica rdzenia A Standard: 76 mm
regulowany: 74–82 mm
Opcja: 101 mm
regulowany: 99-107 mm
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Wersja drukarki 80 mm 160 mm

Średnica zewnętrzna B maks: 300 mm

Szerokość etykiety C 30–90 mm 30–172 mm

Szerokość rolki D 32,5–96 mm 32,5–178 mm

Odstęp między etykietami F ≥ 2 mm

Wymiary etykiet
Specjalne rozmiary są możliwe. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zwrócić się
do Państwa doradców handlowych Bizerba lub działu serwisu Bizerba.

Etykieciarka Drukarka Szerokość etykiety x długość etykiety
[mm] C x E

Uwaga

min. max. przy
etykieciarce
80

max. przy
etykieciarce
160

Etykieciarka na-
dmuchowa

Platen Prin-
ter

30 x 30 86 x 100 100 x 100 Przy maksymalnym
stosunku szerokości
do długości 1,5 dla
form kwadratowych
oraz owalnych.

EcoMotion
Printer

40 x 40 86 x 100 100 x 100

Etykieciarka
stemplująca

Platen Prin-
ter, EcoMo-
tion Printer

40 x 40 86 x 100 100 x 100

Rotacyjna łapka
etykietująca

Platen Prin-
ter

30 x 20
30 x 38

80 x 45
86 x 100

80 x 45
100 x 100

Etykieciarka ta-
śmowa

Platen Prin-
ter, EcoMo-
tion Printer

40 x 40 — 168 x 150

Rolka termotransferowa
Średnica rdzenia A 25,4 + 0,3 mm

Średnica zewnętrzna B max. 81 mm

Szerokość rolki D 32,5 – 122,5 mm

13.2 Warunki otoczenia
Instalowanie oraz uruchamianie urządzenia jest dozwolone po spełnieniu następujących wa-
runków eksploatacji urządzenia:
Środowisko elektromagnetyczne zgodnie z przepisami UE 2014/32/UE; Dziennik Urzędowy
UE z dnia 29.03.2014 L96 str. 149-250; klasa E2.
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Temperatura otoczenia
°C (degF)

Względna wilgotność powietrza %

Eksploatacja Przechowywanie Eksploatacja Przechowywanie

min. maks. min. maks. min. maks. min. maks.

Urządze-
nie

-5 (+23) +40
(+104)

-20 (-4) +60
(+140)

– 90 – 90

Etykiety Istnieją etykiety dla różnych zakresów tem-
peratur. W celu uzyskania dodatkowych in-
formacji proszę zwrócić się do Państwa do-
radców handlowych Bizerba lub działu ser-
wisu Bizerba.

– 80 30 80

Urządzenia obce: Obowiązują wartości graniczne danego producenta.

13.3 Zasilanie
Na etykieciarkę nadmu-
chową

Na etykieciarkę taśmo-
wą, stemplującą lub rota-
cyjną łapkę etykietującą

Na napęd taśmy

230 V AC
50-60 Hz

1,0 A 2,4 A 0,5 A

120 V AC
60 Hz

1,5 A 6,0 A 0,6 A

Wtyczka przyłączeniowa: w zależności od przepisów w danym kraju

13.4 Stopień ochrony
Stopień ochrony zgodny z DIN 40050

Etykieciarka od góry: IP54

Etykieciarka od dołu: IP32

Taśmy transportowe, waga,
szafka rozdzielcza:

IP54

13.5 Poziom natężenia hałasu
Poziom natężenia hałasu zgodny z DIN EN 11202

Etykieciarka nadmuchowa 70 dBA

Obrotowe ramię etykietujące 80 dBA

Etykieciarka stemplująca 80 dBA
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13.6 Dane wagi
Dane wagi są zależne od wbudowanej wagi zostaną wyświetlone na wyświetlaczu legaliza-
cyjnym. Prosimy o wpisanie wyświetlonej wartości do znajdującej się poniżej tabeli, aby moż-
na było skorzystać z tych danych w razie awarii urządzenia.

Max 1. Zakres ważenia:
2. Zakres ważenia

Min

e 1. Zakres ważenia:
2. Zakres ważenia

13.7 Wymiary opakowania
Dopuszczalna wysokość opakowań jest zależna od wykonania fotokomórki na taśmie trans-
portowej. Minimalna wysokość opakowania wynosi 1 mm i jest możliwa tylko przy poprzecz-
nie lub pionowo ustawionej fotokomórce.

Urządzenie Długość Szerokość Wysokość

GLM-Imaxx 40 1S min.: 250 mm
max.: 800 mm

min.: 50 mm
max.: 600 mm

min.: 10 mm
max.: 600 mm

GLM-Imaxx 40 1T min.: 250 mm
max.: 800 mm

min.: 50 mm
max.: 600 mm

min.: 10 mm
max.: 250 mm

GLM-Imaxx

70/100/150/170
min.: 40 mm
max.: 680 mm1)

min.: 25 mm
max.: 400 mm2)

min.: 1 mm
max.: 250 mm

1) Zależne od długości taśmy ważącej. 2) Zależne od szerokości taśmy ważącej

13.7.1 Masa opakowań
Dopuszczalna masa opakowań jest zależna od wbudowanej wagi oraz jest wyświetlona na
wyświetlaczu legalizacyjnym.

13.8 Wydajność etykietowania
Wydajność etykietowania w przypadku danego rodzaju urządzenia jest zależna od następu-
jących właściwości:
– prędkość taśmy
– masa opakowania
– długość opakowania
– długość etykiety
– powierzchnia stykowa, przylegania (efekt huśtawki) opakowań
– równomierne prowadzenie opakowań

Urządzenie max. liczba opakowań/min

GLM-Imaxx 40 40

GLM-Imaxx 70/100 100

GLM-Imaxx 150 150

GLM-Imaxx 170 150
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Deklaracja zgodności UE

Niniejszym deklarujemy, że niżej wymienione urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i przepisy prawne UE.

Rodzaj urządzenia: Automatyczna waga kontrolująca oraz waga dla pojedynczych ładun-
ków oraz do etykietowania towarów masą oraz ceną

Model: GLM-Imaxx 40, GLM-Imaxx 70, GLM-Imaxx 100, GLM-Imaxx 150, GLM-Imaxx

170

Zatwierdzenie typu urządzenia:

Typ: GLM-I …

Numer świadectwa zatwierdzenia ty-
pu UE:

DE-16-MI006-PTB019

Numer identyfikacyjny jednostki no-
tyfikowanej dla świadectwa zatwier-
dzenia typu UE:

0102 Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)1)

Przepisy prawne UE:

Maszyny: 2006/42/EG; Dziennik Urzędowy UE z 09.06.2006 L157 str. 24-86

Wagi automatyczne: 2014/32/UE2); Dziennik Urzędowy UE z 29.03.2014 L96 str. 149-250

EMC: 2014/30/UE; Dziennik Urzędowy UE z 29.03.2014 L96 str. 79-106

Zastosowane normy harmonizowane i specyfikacje techniczne:

Metrologia: OIML-Zalecenie R 51-1, Wydanie 20061)

EMC: EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-4:2007 + A1:2011;
EN 55011:2009 + A1:2010

1) Obowiązuje tylko w przypadku zastosowanych oznaczeń metrologicznych.
2) Obowiązuje tylko w przypadku przeprowadzenia oceny zgodności przez Bizerba lub w połączeniu z zaświad-
czeniem zgodności jednostki notyfikowanej.
Podmiot odpowiedzialny za dokumentację techniczną: Bizerba SE & Co. KG, Balingen.
Podstawą niniejszej deklaracji zgodności są dokumenty kontraktowe (wniosek Bizerba). W przypadku dokona-
nia zmian w/w urządzenia bez uprzedniej zgody Bizerba lub przy zmianach zatwierdzonego typu urządzenia,
nieprzeprowadzonych przez Bizerba, deklaracja traci swoją ważność.

Data: 14.11.2016
Podpis producenta:

z up.
Dane osoby podpisującej: Thomas Schoen

Director Global Industry Technology
Bizerba SE & Co. KG
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